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 ..أقوم من ليل و أصبح على ليل 

 ..و ما ادري النهار اللي يقولون وينه 

 ..مشغلني اللي مشغل البال بالحيل 

 ..جبينه  هو اخفت شعاع الشمس غر 

 ..املظاليل املترف اللي تاعبني ب

 ..و أطبق جفونه بين عيني و بينه 

 ..لجله تحديت البشر و الذي قيل 

 ..و لجله نذرت العمر و أغلى سنينه

 ..طرياه في شعري و صوت املواويل 

 ..و أكيد عشاق السهر سامعينه 

 ..و ذكراه في بالي و كل التفاصيل 

 ..هو بحري املواج و أنا السفينه 

 البارت الاول 

على ساحل البحر واخذت  هاملطل هالعريضالفيال الهمرامام  هر توقفت سيا

نظرات ميهاف تتأمل التصميم الخارجي الذي يدل على ان صاحبها من النوع 
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التي معها للحارس  هبعد ان عرضت البطاق هالعريض هالثري انفتحت البواب

  هعبر الكاميرا الخارجي

 

 انسه ميهاف خالص انزل  : كومار

 

 3 همار وانت استنى انا ما راح اتأخر عن الساعايه كو  : ميهاف

 

عبر املمر وتقرا الايات التي  هاخدت تجر خطواتها الثقيله هفتحت باب السيار 

 تحفظها النها مجبوره تمش ي في هذا الطريق

صوت خطواتها مسموع بوضوح وهي تصعد درج املدخل الرخامي استعانت 

الالم الدخلي  همخفي هغامض هباهلل واخذت نفس عميق ورسمه ابتسام

  هودفعت باب املدخل بيدها البارد..

أشوف القمر  هعفوا أول مر  : هالشراب الكريه هالخادم قالها وتفوح منه رائح

 هأنت جديد

 هوفي نفسها قرف العالم وقالت بصوت فيه بح هنظرت الي

 انا لالستاد مازن : ودلع رباني هخطيرررررررررررر
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بياخد منها  هات الخاصين فقط لسيده مد يدتعود يسمعها للبن ههذه الجمل

 هحيث ألاصوات املختلط هوتقدمت خطواتها إلى القاع.و لكنها رفضت  هالعباي

بالضحك و املجون و الشباب و البنات من اول مادخلت لفتت الانظار لها 

 ..بطولها املتناسق مع تفاصيل جسمها 

صارت تتميع في مشيتها في الدخول تخلي الكل مجبور يطالع فيها و  هلها طريق

مثل خطوات عارضات الازياء  همميز  همثل الحلم وعبايتها تنفتح مع كل خطو 

 لين ماوصلت للكنب وجلست على كرس ي فردي وحطت رجل على رجل 

  هلها جميع املوجودين في القاع هوتوج<< تطل علينا  هاول مر  هالحلو  : محمود

علشان  هالشمسي هو النظار  هشيلي العباي هياهلل يازين : من البنات هوحد

 نشوف الزين 

 بس الا كل ش ي هههههههههه هتشيل العباي : خالد

هذا الش ي تعرف تاثيرها  هاستخف لها الرجال وهي قاصد هضحكت ضحك

 على الرجال

 دمك خفيف عيوووووووووني  : ميهاف بدلع

 باس خد نجود ملا شاف انها غيرانه<< وااااااااااااو صارووووووخ : خالد

 ههيه ال تكبرين عشانك جديد : نجود

 ..ال وهللا انك تخبلين الواحد و تخلينه بخبر كان  : امجد بحماس
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مجودي صرت تقط خيط  : سكر همرام وهي بين احضان امجد وفي حال

انتو كلكم حلوين بس انا حق  : وخيط من زينها ميهاف بدلع يذوب الحجر

 مازن وبس

الظاهر انه خاش الحلى عنا  هصعب همهر اجل املعزب اليوم جايب لنا : تركي

 ههههههههههههههههههههههههه هخايف انا ناكل

تققيم بمكر وهو يرفع حاجب الظاهر ان هذا الحالى يبيله  هنظر نظر  : فيصل

........... 

 محد جبرك تناظر : هميهاف بمياع

 ش ي معروض قدامي ليه ما امتع عيوني و خاطري بشوفه  : هفيصل بسخري

 so vageياي  : ميهاف

 الظاهر انك ما تعرفين مين تحكين : فيصل

 ال وال يهمني اعرف و ال حتى يشرفني: ميهاف باحتقار

لسانها طويل بس عشان حالتك  هال وهللا اول مره اشوف وحد : فيصل

 ...... معك الاستاذ فيصل الــ هنعديها لك هل املر 

 تشرفنا  : ميهاف تساير الوضع

مثلك ما يحصل لها تكلمني ههههههههههههه  هحداكيد الشرف لك و : فيصل

 مو من مستواي  هعمري ما تنازلت اكلم وحد هبصراح
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عليك صوتي ووقتي اصال يحصلك  هال و هللا انت الي خسار  : ميهاف بدلع

 ياحلو

 

النها حست انها لو قعدت اكثر من كذا بتنكشف  هقامت من مكانها بسرع

ب املخصص للشراب تظاهر انها وهذا الي ما تبيه اخذت كاس من الدوال 

من  هملكانها حست بيد تسحب النظار  هتشربه على مايجي مازن وهي راجع

 عيونها 

 بعد هه هه هه هال ومارك: هفيصل بسخري

 رمي فيصل النظارات على الكرس ي

 و يا ليتها مارفعتها هرفعت عيونها بعصبي

بكثير هي حتى  جات عيونها بعيونه ميهاف واقفه قدام فيصل وهو اطول منها

  هماتوصل لكتف

و انفه  هورموشها طويل هوواسع هفاتح هعسلي هياويل حالي عيون)ميهاف

ناعم يوصل  هشعر  همستقيم يدل على العز و جات عيونها على شفايف حاد

لين رقبته و أزارير قميصه الابيض مفتوحه وباين رقبته البرونزيه والبنطلون 

 (طبيعي رفعت وجهها لعيونهالجلد ال هالجنز من ديزل و الجزم
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بانفاسها  همختلط هملا شاف انها طولت التامل نزل ملستوها وصارت انفاس

تكون بالقرب من رجل  هوتغلغت العماقها اول مر  هعطر  هوصلت لها ريح

و شفايفها املليانه  هعلى عيونها الخضراء الفاتح هركز نظر  هلهذي الدرج

ثم صدرها إلي باين البدي الذهبي و  هلرقبتها الطويل هوكمل نظراته املتفحص

املشغوله بالكريستال  هالبنطلون الجينز الضيق إلي باين من عبايتها الفاضح

 بقرف واضح  هبيدين هو مسك اطراف العباي

 .ش ي بوجهي  هخير مو عاجبك شكلي و الا مضيع : فيصل

الحمد .. و جهك على ويش شايف نفسك ياحظي  همن حال  : ميهاف و هي تكابر

 هلل و الشكر ال حال زايد و ال نفس زينه 

 ( إال عذاااااااااب ) و قالت بنفسها 

هذا ) قبل ما تجلس بمكانها وهي ترتجف  هسخري هوقدرت إنها تعطيه نظر 

 (علي إيش راح يسير فيني  هاجل لو مد يد هوهو ما مسك الا العباي

 شكال هذييا بعد طوايفي أنت قومي هزي لنا شوي ترا طفشنا من الا  : مؤيد

 ..ليه يا بيبي دي الوأت احنا كوخه و الا ايه  : مياسه

الالالالالال و هللا انتو الخير والبركه بس الحلو فريش نبي  : (بلش بعمره ) مؤيد 

 ..نشوف مواهبه 
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 وهللا انك صادق هاي هوارتفعت أصوات الرجال في القاع

  هوالبنات ينظرون لها بغير 

من  : وسعها وهي تقول بهمس حالم يذووووبميهاف فتحت عيونها على 

 عنوني الثنتين ماطلبتوا بس انا استنى مازن و اخاف يزعل

الظاهر انك ما تعرفين الرقص اجل وش فايدتك اذا  : فيصل باستفزاز واضح

 ما توسعين صدورنا ترى كل ش ي بحسابه ههههههه

 مو أي احد يستاهل اوسع صدره  : (وجع يوجعك يالحقير ) ميهاف 

تعالت اصوات املوسيقى من املسرح املنزلي الي مصمم بشكل خاص واجتمعوا 

كانوا كلهم  همن البنات ميهاف معهم للقاع هالرقص وجرت وحد هفي قاع

مشكلني  هتقريبا سكارى معاد فيصل كانت تستغرب انه صاحي بدت اغني

حبك لراشد وبدوا البنات نجود ومرام يرقصون خليجي واجسمهم تتمايل 

ل مغري هذا من غير اللبس العاري الي يوضح اكثر مما يستر و الرقص بشك

 بالشعر والرجال يصفقون ويشجعون 

ميهاف ياويلي وهي وجهها يتلون اشكال و الوان وكانت تخبيه بالشيله الي لفتها .

 لتخفي شعرها  همميز  هبطريق

https://jadidpdf.com



 
11 

د ما حمدت ربها ان اح هكانت هناك عيون تراقبها وتقزها قز وانتهت الاغني

 جبرها ترقص 

 انا تعبت باجلس  : تذوب هقالت بمياع

الالالالالال ولو الزم ترقصين زي البنات و الا ايش الي جذب  : فيصل وبمكر

 مازن لك أكيد رقصك

 .ايه اكيد مازن شاف رقصك  : ضحكوا كلهم

اشر على البدي قارد وعلى طول جابوا له علبه فتحها فيصل وهو يرمي 

 ت بكبرياءالفلوس على البنا

  هتيب أنا أحب أدبك شغلوا ش ي فيه دبك : (ياربي  هوش هالورط) ميهاف 

 هعجبتهم الفكر 

  هدبك هوشغل الي واقف علي الدي جي

ووقفوا ماسكين ايدين بعض كانت بتموت من القهر ملا مسك فيصل يدها 

 بقرف هالبارد

 وعلى طول رفع عيونه لها مستغرب ومسك الشيله وجرها بخفه

عت وهي تحس بشعرها الحريري ينزل عن كتوفها ويوصل لين اخر و انفج

 خصرها 
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صرخ فيصل باعجاب ولفت انتباهه الجميع لها فيصل مايدري من غير شعور 

سحب عبايتها وطافت عيونه باعجاب ما قدر يخفيه على شعرها وجسمها 

 هبالبدي الذهبي و البنطلون الجنز الضيق و الصندل العالي عيونه تقيم كل ذر 

 في الصف وقاموا يدبكون  هجمال فيها كانت هي آخر وحد

كانت ترقص برشاقه وتحاول تبعد عن فيصل إلي الصق فيها وبعد ما خلصوا 

 ..كانت يد فيصل ماسكه فيها و ما قدر يتركها 

 ترا مخلصين من زمان.. خير مطول يا أنت  : ميهاف رفعت عيونها

ي حقك و أخذ من البدي قارد فين رايحه باق : فيصل نفض يدها بقرف وقال

 مليانه فلوس وقام ينثرها عليها و الكل يصفق و يصارخ  هعلب

 : بهدوء ظاهر( ياربي بموت من القهر )  هميهاف كانت تحس انها رخيص

 ..مشكور خلي فلوسك لك 

وحضرت  3جات  ههللا يستر الساع) ميهاف تناظر الساعه و تقول بنفسها 

تسلي نفسها  هالفخم هتدور في القاع مازن ماشرف قامت من مكانها

ويسكون الباب  هجانبي هوانفجعت وهي تشوف مرام وتركي يدخلون غرف

وراهم ونجود وخالد طلعوا الدرج فوق و ما بقى غير فيصل الي قاعد على 

 هالالب توب و باين عليه مشغول جلست على الكنب وشافت واحد منزل راس

 هابيض زي الدقيق وحطه على الطاولومعه كيس صغير فيه ش ي  هعلى الطاول
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بخوف و فتحت عيونها على الاخير وهي تشوفى يقرب  هكانت نظراتها ممزوج

 . انفه ويشمها 

 واو القمر نازل عندي اليوم : وقال هرفع راس

 القمر في السماء عالي وبعيد عن يدينك  : ميهاف

 ها وخافت ملا شافته قام يتخبط وجاء عندها ومسكها من كتوفها وقف

 ..انت مين ما قد شفتك قبل  : .....

وهي مرتبكه وصارت ترجع على وراء لين ماصقعت في  هميهاف بعدت عن

 حمراء يخوف  هالجدار وهو حاصرها ويقرب منها كان طويل وعيون

 هبقو  هحلو  : .....

 هوما كمل كلمته الن كف على وجهه انطبع من يدها النها انقرفت من ريح

 ..اثرها بدأ عليه  الي هالخمر و املاد

 ..دفته بقوه لحد ما طاح على الارض 

 ..و هي طالعه من القاعه صدمت بفيصل 

الحين من الصبح وانت مذيتنا باملازن ويوم  : فيصل وهو يضحك بسخريه

 جاء تعاملينه كذا اجل هذي طريقتك معه 

 مايشبه الصوره الي معي : هميهاف نظرت للرجال الي طايح وهي مفهي
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 هأي صور  : فيصل

 هاه ال وال ش ي  : ميهاف

 فيصل مسك يدها ونظر في عيونها يبغى يفهمها 

لو انها من البنات الرخيصات كان ) وسوا حركه لكنها ما فهمتها واستغرب 

 ( هفهمت الحرك

كانت عيونها فيها برائه تجذبه لكن تصرفها و املكان الي هي فيه يثبتون 

 العكس

 كيف عرفت مازن  : فيصل

 مو شغلك : ميهاف

 اكيد انت طامعه بفلوسه ياوجه الفقر : فيصل

 لش ي اكبر من كذا هالفلوس اخر ش ي افكر فيه الني جاي : ميهاف بصدق

 هههههههههههههههههههههههه .......... اجل انت يهمك : لؤم هفيصل بنظر 

كف لكنه مسك يدها قبل ما  هرفت يدي بتعطي هميهاف من فجعت الكلم

 توصل لوجهه

 لظاهر انك ما تعرفين انت مديت يدك على مينا : فيصل

 ..مايهمني انت ما تفهم  هالثاني هللمر  : ميهاف
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 انت قد كالمك : (ومسك يدها ورفعها وحطها على رقبتها)فيصل 

 .....ايه قده و نص وفك ايدي يا  : ميهاف

الخليك تبكين دم بدل الدموع رماها بقوه ........ وانا فيصل الـ : فيصل

  هى الارض رفعت عينها وهي تشوفه واقف ونظراته كلها حقار وطاحت عل

راح تترجيني لين اهين كرامتك واخليك تكرهين  : فيصل مسك شعرها بيده

 .....اليوم الي جابتك فيه امك يا

 . و الاستتهزاء هبعد ما رمى عليها نظرات الكره هطلع من القاع

هللا ياخدك وبدت ) وقالت في نفسها  همن الطيح هقامت متامل : ميهاف

 (دموعها تنزل وهي تفكر في ابرار هللا يسامح انا وش دخلني بهالورطه 

نظرت في مازن الي طايح على الارض والمت نفسها مهما يكون هاذا انسان 

تدور على ش ي  هعلى الكنبه وراحت للغرف وهي خايف هحاولت تشيله و تسدح

وعيونه على الالب  همازن و بعد ما رجعت لقت فيصل يشرب قهو  هتغطي في

 الي قدامه

 .. اللي نزلت عليك فجأه  ههللا ايش الحني : فيصل
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ميهاف راحت اخذت شنطتها ومشت للباب كان الحارس الشخص ي لفيصل 

 (اف ايش يبي هذا ) يمش ي وراها 

و طلعت الدرج  هالفرنسي هسوت نفسها تبى تطلع لكنها دخلت من النافذ

حاولت تفتحها ما قدرت مشت للي بعدها  هبدون صندل لقت في وجهها غرف

الي بعدها وانفتحت كانت  هسمعت صوت بنت تتكلم بدلع مشت للغرف

 عيونها تتفحص املكان 

وركن كله دواليب لحفظ السيديات والبتوب  هسرير دائري وسط الغرف

 .وشافت كاميره فديوا 

ماتت شوي وتسمع صوت في املمر  هما قدر  هكان الدوالب مقفل حاولت تفتح

على السرير  هرعب واندست وراء الكنب وشافت فيصل شايل مازن وحط

وخرج بعدها ميهاف خافت الحمد هلل عرفت  هوفتح درج الكمودينو وضربه ابر 

 من غير ما يشوفها احدالفيال غرفته الحقير وطلعت تجري من 

 انت فين مس ميهاف انا خوف واجد على انت تاخر كتير: كومار

 . ار اسرع على البيت بخوف كوم : ميهاف

وطلعت  هيارب ساعدني يارب وهللا حمل كبير على قلبي دخلت ميهاف العمار 

  هباملصعد على الدور الرابع وفتحت باب الشق

 ميهاف انت بخير  : منى وهي تصرخ
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 خفنا عليك يادوبه حتى ابرار ما نامت تحاتيك  : امال

 ابرار اول ماشفتهمدخلوا على  همافيني الا العافي هانا طيب : ميهاف

يارب اموت ياويلي من اخوي  هسامحوني انا السبب انا حمار  : ابرار تصيح

 عدنان بيذبحنا حسبي هللا ونعم الوكيل عليك يا مازن 

ان شاء هللا عدوينك احنا نحبك يا ابرار انت الحين ال تشيلين هم  : ميهاف

 و الا تبغينهم يقولون العروس مي حلوه هاستعدي للحفل

 تحاول تضحك تخفف عن الكل وهي من جوا ترتعب  كانت

وانت تسافري فرنسا  هان مازن يسوي ألي قال علي هميهاف انا مرعوب : ابرار

 من غير ما تنحل املشكله

انا مستحيل اسافر  هابرار انت مو بنت عمي وبس انت اختي الكبير  : ميهاف

 قبل مااسوي الي يرض ي ضميري ويريحك 

 اااااه ميهاف انا من غيرك ما كنت عارفه اعمل ايشميهاف ا : ابرار تحضن

 ان شاء هللا كل ش ي بيكون بيدك زي ما وعدت هبكر  : ميهاف

 ما اوصيك على نفسك ومازن مو سهل : ابرار

من مازن النه باين عليه  ههههههههههههه انا مو خايف : ميهاف تخفي توترها

 ..بين يديني  هاللين همضيع راح يكون مثل العجين
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 (من نفس ي تضعف قدام فيصل هانا خايف) بنفسها و 

امال منى تعالوا خلوا ابرار وطلعوا ومشوا لفرفتهم منى و امال كل : ميهاف

 وحده على سريرها 

سنه بشرتها بيضاء و  81عمرها << وقفت ميهاف قدام املرايه تتامل نفسها 

ها هذا الش ي الى اخذته من ام هصافيه طولها وعيونها الخضراء الواسع

اما شعرها كان حرير وطويل يوصل لين اخر ظهرها اشقر فاتح والي  هالفرنسي

 هشفايفها مليانه وخشمها مثل سل هو العسلي هحالوه الخصل الثلجي هزاد

 هالي البستها من السينزا مخليتها مثل الامير  هالسيف والبيجام

اء بيض هناعم هسن 81منى اخت ابرار عمرها) ايش سويت مع الحقير : منى

واسعه وجهها دائري جذاب  هطولها متوسط مليانه شوي وعيونها عسلي

 همر  هوفمها مليان وخشمها مددب تحب الاغاني ورومنسي

نفس مالمح  هامال توام منى ناعم)احنا خايفين ايش رايك نعلم عدنان : امال

 (خال على خدها همنى بس يفرقها حب

بحلها و العرس بيتم على خير يعني  هانت مجنونه انا قلت بحل املشكل: ميهاف

قالتها وهي تحط راسها وتفكر الفيال ان شاء هللا بس ادعولي انا بكره راجعه 

 على طول جات مالمح فيصل في وجهها

 هبايش تفكرين ال يكون غلطتي بكلم: منى
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انا افكر بواحد شفته مادري احس بش ي غريب ملى اتكلم  هايش دعو : ميهاف

 معه 

 هاموا اجلسوا على سريرها انتبهي ياماما انت في السعوديمنى وامال انهبلوا وق

 املعسول ترى ياخذ الي يبي ويرميك همو في فرنسا ال يضحك عليك بكالم

ههههههههههههههه انتم فاهمين غلط طول الوقت يهزئ فيني شايف : ميهاف

 نفسه بس ماشفته ماسك بنت او يشرب ماادري ليش جالس معهم

 و ماله مزاجيمكن ماحد عجبه ا : منى

 ليش لفت انتباهك: امال

طول الوقت على الاب والبنات يحاولون يكلمونه ومعطيهم طاف يحب  : ميهاف

 الرقص 

 شوووووووووووو رقص ال يكون رقصتي: منى وامال

 بس دبكت : ميهاف

على  هال ياميهاف انتبهي يمكن يبي يجرك انت اجرئ وحده ومتعود : منى وامال

 مع امك هللا يرحمها بس هينى غير هكنتى عايش هذي الاشياء برى ملا

 وهي تحظن بنات عمها انا عطيته كف وتحديته بعد  هانا خايف: ميهاف

 ايش وهو ايش سوا : منى
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 ..قام يتوعد خالص انا فيصل الـ: ميهاف

 ....ايش اسمه عيدي عيدي فيصل الـ : امال

 الا تحديتيهانت تكلمت معه و...... حلم و الا علم فييييصل الـ : منى

 بدلع الاثنين : ميهاف

مو صدق او فيك ش ي وراحت منى وجابت مجله فيها  : منى وامال بصرخه

 فيصل هذا هو هصور 

 بين الشيوخ و الهوامير ههالحقير راز عمر  هايه هو حليل : ميهاف بسخريه

 .....اصحي يا ماما انت ما تعرفي فيصل : امال

 اليينما يهمني حتى لو كان يملك امل : ميهاف

 املاليين ههههههههههه قولي املليارات  : منى

 اضحكي على غيري ايش مليارات هبسخري: ميهاف

ملياردير من اشهر اثرياء العالم شوفي .... ميهاف عيوني هذا فيصل الـــ : امال

 طالع رابع ملياردير  هصورته في املجل

 افففففف وانا ايش لي فيه عساه العمى مغرور حيل : ميهاف

على مستوى العالم هذا من غير محالت ..... تراها صاحب شركات الــ : ىمن

  هومن هوامير البورص هو الاثاث والابراج السكني هاملجوهرات الي باسم
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و املاليه من  هاستاذ مشارك في العلوم الاداري هوووو فوق كذا معاه درج

 هارفد هجامع

املستوى من الشراب و ينزل لهذا  هايش الي يخلي همعقول : هميهاف مصدوم

ياربي )في نفسها قالت  هالبنات و املخدرات انتم اكيد غلطانين عطيني الصور 

ماشاء هللا وسيم بس  هنفس الشخص الي شفته انا بنجن يهبل بقوووووووو 

 ( الزين ما يكمل هخسار 

  هميهاف ياترى هو وسيم مثل الصور  : امال

 فقلبي اكيد يطيح ياحظك ياميها هيا حرق : منى

 لزميالتي هبالجوال ابغى اخذ الصور  هوالي يعافيك صوري : امال

 الوهللا ومين الي يسمحلك تأخذيها الابطبعها واكبرها علشان اتأملها  : منى

 انت وهي احنا فين و انتم فين صدق مراهقات: ميهاف

 

ونظرت مره اخيره على مكياجها الكحل  هلبست عبايتها وقبل تلف الطرح

ظل الاحمر معطي عيونها نظره ذباحه حطت قلوس احمر واملسكار مع ال

 ال تحفظها طول الطريق هوبالشر وردي قرت الاذكار و الادعي

 مافي كوي سانت ليه يجي هنا همس ميهاف هذا فل : كومار

 الزم اخلص لو على موتي ادعيلي كومار هكومار الليل" ميهاف 
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 انـــــــــيالبارت الث

 

 

ونظرت مره اخيره على مكياجها الكحل  هلبست عبايتها وقبل تلف الطرح

واملسكار مع الظل الاحمر معطي عيونها نظره ذباحه حطت قلوس احمر 

 ال تحفظها طول الطريق هوبالشر وردي قرت الاذكار و الادعي

 مافي كوي سانت ليه يجي هنا همس ميهاف هذا فل : كومار

 الزم اخلص لو على موتي ادعيلي كومار هار الليلكوم" ميهاف 

 

 الفيال ومشت للباب ودخلت  هنزلت من السيار 
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غير مليانه بنات واوالد بس فيه ش ي غريب الرجال البسين بدل  هوشكل الليل

حمدت ربها انها مثلهم طبعا اليوم خميس  هو البنات فساتين سهر  هرسمي

 ها من ابرارصباحي هذي املعلومات الي عرفت هيعني سهر 

حرام باهلل اني ماقد  : الخادم عيونه بتطلع من جمالها وهو ياخذ العبايه

 شفت بهالجمال

 عجبتك : ميهاف بدلع

 صوته جاها من الخلف<< ههههههههه حتى الخدم ما سلموا منك : فيصل

لفت تطالعه بكبرياء كان واقف ومعه واحد اجنبي شكله امريكي واحد ثاني 

 ي شكلهم اصدقائه كانوا يتاملون جمالها ايطالي وثالث فرنس 

فستانها الاسود من ديور الي يلف على جسمها وضيق من الصدر مبين مفاتنها 

و له أكمام ماسكه عاليد بشكل حلو و يوصل طوله لتحت الركبه على طول 

 هوالصندل الاسود عباره عن شرايط تنلف على ساقها الابيض بصراح

و الغموض  هالذايب هو النعوم هالصارخ هنوثجمالها غير جمالها مزيج من الا 

 والدلع الرباني 

 هسوداء و قميص اسود وجزم هرسمي هركزت نظرها على فيصل البس بدل

من اشهر املاركات كان وسيم وشكله  هسوداء والبس ازارير املاس والساع

 جنننننننننان

https://jadidpdf.com



 
23 

 ليه ماهم بشر ؟  : ودلع لفت عليه هميهاف ببح

 (مرحبا انا جاك )  hello I am Jack : جاك باالنجليزي 

 (مرحبا انا ميهاف )  hello I am Mehafe : ميهاف ردت باالنجليزي 

 ( اسم جميل )  Nizza nome : ماركو باإليطالي

 (شكرا )  Grazie per questa : ميهاف بااليطالي

 (ايضا  ههل تتكلمين الفرنسي)  Parlez-vous françaisaussi : بيير بالفرنس ي

 DivorceLanguesI Speak Quattro : هاف بدلعمي

  هتنطقها بللغ هكانت كل كلم( اجيد التحدث باربع لغات بطالقه ) 

ضحكوا باعجاب اما فيصل كان لسه يفكر كيف بنت ليل تعرف تتكلم 

  هوبطالق

جاهم الي يوزع كاسات الشراب اخذوا كلهم ما عادا فيصل استاذنت منهم 

 ( ملازن وين راح عساه العمى ها) وابتعدت 

ياربي ماني متعوده اطلع ) ميهاف منقرفه من النظرات الي تالحقها في كل مكان 

 ( كذا قدام الرجال حتى وانا بفرنسا ماقد نزلت حجابي يارب ساعدني 

 صحت على صوت فيصل

 هعلى عشر  هتستحقين عشر  هبصراح : فيصل
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 هسب ان فلوسمغرور يح)لو سمحت الزم حدودك وابعد عن طريقي  : ميهاف

 (بتطيحني عنده

 ناظري كيف نظرات الاجانب عليك  : فيصل حاب انه ينرفزها ببرود قال

ما احد عينك حارس علي و ال احد طلب خدماتك يوم انك  هوقح بقو  : ميهاف

 راز فيسك وين ما اروح

 ..ابيكي تعلميني هههههههههههه جديده انا حارس  : فيصل

 اعلمك شو  : ميهاف

 تدور مازن مانتبهت الا وفيصل ماسكها من خصرها وقربها له وهي عيونها

ماكنت ادري ان زباينك من النوع الثقيل انت تحبين الاجانب علشان  : فيصل

 هههههههههههههههه هكذا علموك اللغ

 فيصل لو سمحت ابعد ايدك عني  : ميهاف بصبر

من بس انا عاجبني الوضع قالها وهو يمسك بيده الثانيه خصله : فيصل

شعرها الحرير حاولت تتخلص منه ماقدرت حس بارتباكها بين يديه وصدها 

 له

 هتسيطرين على نفسك لين ما تنتهي الحفل ههذي منت قادر  هلدرج : فيصل

 هذي كله شوق لحضني هوش الرجف

 يدينك هقرف من ملس هالا قول رجف : ميهاف ببرود
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بعيونها تظهر القوه وهي وركز عيونه  هفيصل زاد من قربه لها و رفع وجهها بيد

بتمرد ما يليق  هممزوج هبراء هالعيون الي شاف هتتأكل من جوا هو خبير في لغ

 هالا بعيونها إلي اسرت

فيك انا مجبر و الا كنت بيدينه  هال تحسبيني مسكتك رغب : ابعدها وهو يقول 

رفع نظره ورفعت معه كان رجل باين عليه انه غني يدور على احد ومسك يد 

 الجانبيه  هالبسه فاضح وراحوا للغرفبنت 

 بحافظ عليك لين يوصل مازن  : فيصل

 اعرف اصرف نفس ي : ميهاف

 هما ادري ليش احس انه وراك سالف هاقولك الصرح : فيصل

 وال ش ي  هبثقه السالف : ميهاف

 سيدي فيصل  : احمد

 نعم  : فيصل

 كل ش ي تمام حسب اوامرك  : احمد

بس  ههو متأكد انه ماراح يشوفها بعد الليل هغريب هفبصل نظر مليهاف نظر 

يحس انها غيرت فيه كثير على انها بنت خانت اهلها و سمعتها ودينها واخالقها 

لكنه الزم يرد لها الاهانه ومدت يدها امس الزم يردها أول انسان يتجرأ يرفع 

 ..ايده عليه 
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 بس كان ما يقدر يقاوم جاذبيتها اللي زي املغناطيس 

  هأي ش ي عنها قبل ما تنتهي املهم يبغى يعرف

مازن وبعدها ناويه تعتذر لفيصل عن  هاما ميهاف كان همها في هذي اللحظ

تجرح هذا طبعها ما تحب تجرح أي انسان مهما كان شافت  هأي اهانه او كلم

 مازن يرقص وهو سكران جات ومسكته من خلف 

 مازن عيوني لف يدينه عليها : ميهاف

 ايش اسمك  هانت يا حلو : مازن 

 .انا ميهاف وهي تسبل عيونها : هعذب هميهاف ببح

 هال بكل الحال: مازن 

 ابى اتكلم معك بموضوع خاص : ميهاف بمياعه طيرت عقل مازن وهو يتاملها

 طيب تعالي معي فوق  : الي تبي توصلها له فهمها هوسخ و الرسال همازن تفكير 

 خلينا هنا احسن : ميهاف

 ناعشان نأخذ راحت : مازن 

 هحقير ) ميهاف ومازن طلعوا الدرج وكانت تراقبهم عيون فيصل الي كان يسب 

 ومازن عيونه كلها شر  هدخلوا الغرف(

 روحي مازن  : ميهاف
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 عيونه : مازن 

 هههههه الزم اشرب ش ي : ميهاف

راح وجاب كاستين شراب واعطها وحده وجلس مالصق لها وهو يشرب كاسه 

 ههاف انقرفت بس الزم تكمل بسرعه حطبسرعه ويدين تطوقها بكتوفها مي

 املخدر في كاستها

كان يموت بالكالم الحلو << حبي ابغى اشربك كاس الهوى من يديني  : ميهاف

 وقدرت تلعب عليه 

 ال انا شربت كثير بعدين ما اقدر اصحى لك  : مازن 

ميهاف كانت تتكلم مع مازن وهو يحاول معها تنزل فستانها كانت خايفه 

 انه طاح عليها اغمى عليه خافت بس ودفته عنها  ماحست الا 

 تدرو على مفتاح الدرج مالقته  هوقامت بسرع

وكسرت الدوالب وطلعت الكيس الي  هو ما انتبهت للكاميرا اللي كانت شغال

 كلها  همعها وعبت السيديات املوجود

 ابرار هودورت في كل ومكان كان تدور عن سيدي مكتوب عليه حفل

 مثل الحلم حطته بين مالبسها وشالت الكيس كله  هكانت لحظواخيرا لقته 

وشافت رجال يهاوش مازن ويحاول  هملا جات تطلع سمعت اصوات غريب

 يصحيه وبعدين طلع املسدس و رماه 
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 شافت وجهه الرجال القاتل بس هو ما شافها 

وبعدين جلست تحت الكنبه تنتفض من الخوف تمالكت نفسها وهي تخرج 

  هبه وهي واقفمن تحت الكن

ومعهم سالح كانوا اربعه في الغرفه طلعت  همن رجال الشرط هدخل مجموع

 بشويش بدون ما ينتبهون في املمر السري 

 ال يتهموني بقتله يارب  : ميهاف بنفسها

كلها رجال  هفي الدرج شافت من الزجاج العاكس القاع هكانت تجري بسرع

 على الحوش  هفرنسيالهركضت وهي ترتجف طلعت على النافذ هشرط

 زحفت على الارض علشان ماحد يشوفها 

كومار بس الجروح  هووقفت على املمر كان الزم تطلع من الباب تشوف سيار 

 الي فيها من الزحف تاملها و غير كذا سيارات الشرطه كانت واقفه قدام الباب

 وقفت بشويش ونادت كومار بس مايسمعها

 بش ي ماتعرف ايش هو  هصدم هوهي تجري ناحيه السيار  هقامت بسرع

 ................رفعت عيونها كان 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 البارت الثالث

 

 ................رفعت عيونها كان 

 

 كان فيصل واقف والدم ينزف من وجهه ومالبسه تصب دم

 امسكها  هاحمد تعال بسرع : فيصل

كانت خايفه بس مو على ش ي على في عمرها ماحستها  هغريب هكانت لحظ

 فيصل حاول انه يمسكها بس ماقدر الن كومار ساعدها 

 وشنطتها طاحت في يد فيصل 

وهي عيونها ما فارقت فيصل الطايح على الارض  هشالها كومار و ركبها السيار 

 كلمات فيصل ترن في اذنها القاتله

 

 

 

 ماذا تخبئ لنا الايام
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 و ماذا سيبقى من الذكريات

 

 ضا من املواقف تتطوى في قيد النسيان بع

 

 ..و البعض الاخر يرسخ في الاذهان 

 

هل سيجمع القدر من جديد بين بطلي قصتنا فيصل و ميهاف ام ان الحياه 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟..ستفرقهم في دروبها الغامضه 

يمر الوقت وتتغير .  هوتجرفنا الايام في بحورها العميق هتمض ي بنا الحيا

 هو امواجهها العالي هلك سوا الانتظار في خضم مياهها العاتيوال نم. الاحداث 

 تبحر بنا الى شواطئ الامان  هلعل قوارب النجا

 

 

ولكنها تمر امام عيون ميهاف مثل الحلم  همضت اربع سنوات على هذه الحادث

 . ليس سهل  هالن الخوف الذي عاشته بالتجرب هال تفارقها لحظ
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ر يتم رغم تهديد مازن بارسال السيدي لزوجها كان همها الوحيد ان زواج ابرا

 .هتخرجها الجامعي هالي كان فيه صور ابرار في حفل

من صديقاته ولفت انتباهه ابرار واخذ  هعن طريق وحد همازن شاف الحفل

صوره والبنت حاولت بطلب من مازن انها  هالس ي دي من البنت و ركب علي

لشان كذا كان يهددها ملا عرف ولكنها كانت ترفض ع هتخلي ابرار تجي للفل

 بزواجها 

 .. و ملا هددها اضطرت انها تروح للفله مرتين 

 و هي طلبت من بنت عمها ميهاف تساعدها انها تجيب الس ي ديات

و ميهاف عشان ترد الجميل لعمها اللي جابها من فرنسا للسعوديه بعد موت 

 ..امها و عشان اخوها اللي هو زوج أبرار 

 

 

 هكتبها الجلدي الفخم باللون البني الغامق والنوافذ الزجاجيجالسه على م

 عليها قبل دخول اعضاء الاجتماع  هوتعدل اللثمه هالفخم

 الاجتماع  هالاعضاء دخلوا قاع هانس : همرو  هالسكرتير 

معك و امللفات الي على املكتب للمناقصات و  هخذي املفكر  هانا جاي : ميهاف

 هالطلبات الجديد
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 هاملمظلل هالطبي هوتلبس النظار  هالبشت و اللثم هومشت بعباي وقفت ميهاف

 .بمكتبها  هالاجتماع امللحق هلقاع هوتمش ي بخطواتها الواثق

 جلست على الكرس ي املخصص لها

 ..السالم عليكم كيف الحال  : ميهاف

 وعليكم السالم: الجميع

 راح نبدا بعبد الكريم ايش عندك من جديد : ميهاف

ومعلومات عن  هالانار  هامللف الازرق الي معي فيه عروض شرك : عبد الكريم

 وخدماتها واهم املشاريع الي قامت بها من خمس سنوات هامكانيات الشرك

احسنت انا اطلعت عليه وعجبني شغلهم بس املبلغ الي طالبينه كثير  : ميهاف

ون ملي هنبى رايك طالبين عشر  هايش رايك يا استاذ تركي مدير الشؤؤن املالي

  هللسن

 مناسب  هللشرك هاملالي هالعرض من الناحي : تركي

 وانت ياستاذ علي نبى رايك انت املهندس املسؤل عن الكهرباء : ميهاف

 راح تشكل جزء كبير في عملنا هالانار  : علي

 همرو  هاجل نتكل على هللا واكتبي الطلب يا انس : ميهاف
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هى الاجتماع وقام كل مين كملوا باقي الاجتماع على جميع املناقصات وانت

  هملكتب

 أي طلب او عمل جديد او مواعيد ؟ همروه في هانس : ميهاف

  هميهاف بس الزم نراجع الاستعدادات للحفل هال انس : همرو 

كل الحفالت اللي قبل تتم  هاوكي بس ايش الجديد في هذي الحفل : ميهاف

 بشكل عادي

 همهم بيحضر هذي املر  الاستاذ عبد الكريم يقول انه في شخص : همرو 

 انا بكمل الي بيدي وبعدين باخرج اشوف الاستعدادت  : ميهاف

 هوشالت الشنط هو اللثم هملا قرب دوام ميهاف ينتهي قامت ولبست العباي

وكلها رجال و نساء هي  همختلط هوخرجت وعيونها على الارض الن الشرك

 هفي الشرك الي تتحجب وهذا كان شرطها الوحيد ملا انقبلت هالوحيد

انها  هالاعمال مع تقير ممتاز باالضاف همن فرنسا بادار  هميهاف معها شهاد

الامير  هعلى جائز  هوحاصل هالعام هفي الثانوي هالاولى على مستوى اململك

 سلمان للتفوق 

و بعيونها تقيم املكان  هالاحتفال في الدور الخامس دخلت القاع هوصلت قاع

مجسم شالل  هيها كراس ي اما الوسط كان فيعن طاوالت دائريه وف هعبار 
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مكان للميكرفون للتحدث  هواستيج مربع ومثبت في هضخم واضائته رهيب

 ازرق  هواللون الغالب للقاع هتحضيري هوعلى جنب طاول

بس الشعر وما  هديكور متحجب هانوار مهندس) ميهاف  همرحبا انس : انوار

 (بس لبس محترم طويل هتلبس عباي

 هحبا انوار اكيد تشيكي على القاعمر  : ميهاف

بشكل  هونفس ي اغير القاع هوصلت في وقتك انا محتار  هانس هبصراح : انوار

 جذري 

ان الاستاذ عبد الكريم طالب مني اهتم بالتنسيق  هقالت لي مرو  : ميهاف

 يهتم بكذا هاول مر  هانا متفاجئ هبصراح

 هالختامي هللحفلالشركات يمكن يجي  هسمعت ان املالك ملجموع : انوار

 هاملالي

 هليش هو الاستاذ عبد العزيز مو صاحب الشرك : هميهاف متفاجئ

 هال هو مدير بس الي سمعته انه صاحبها شخص غني عايش برى اململك : انوار

 ياشيخه احنا ايش دخلنا املهم الشغل عاجبنا ومناسب لنا : ميهاف

  هعلى قولك املهم عاجبك لون القاع : انوار

جنان اطليها اورنج عن  هراح افكر فيها واخليها حاج.. ال  هبصراح  :ميهاف

 اذنك 
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وعندما وقفت  هتوجهت ميهاف للمصعد نزلت السفل ووقفت تنتظر السيار 

 السالم عليكم  : عند البوابه خرجت ميهاف

 روح مكان والا البيت . وعليكم السالم  : كومار

 البيت جبت منى و امال  : ميهاف

 ص خال  : كومار

امام البيت املكون من طابقين الدور الاول صالح اخو ميهاف  هوصلت السيار 

يشتغل في املحل  هعسليه وبشرته حنطاوي هطويل وسيم وعيون هسن 61 هعمر 

 الي فتحته ميهاف يهتم بتنسيق الحفالت

 ..متزوج بنت عمه 

 .تحب صالح وهو ميت عليها

 دخلت الدور الاول وهي تنادي

  هال وغال حياك سلمت على اخوها ومرته : أبرار+ صالح 

 حيا هللا ميهاف وحشتينا حيل : صالح

 يا عمري عليك كيفك بعد التعب تغدي معنا : أبرار

 تعشون فوق عندنا  هياي تعبانه حيل بس ترى الليل : ميهاف

 تامرين امر يالغال : صالح
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 ما يأمر عليك عدو : ميهاف

 يتناقرون على النت هوامال كالعادطلعت للدور الثاني ولقت بنات عمها منى 

 ساعه عالنت  62وهللا انت  : منى

 هفي النت أتابع مع املشرف هبدور  هال و هللا انا مشترك : امال

وقتك ووقتي  هتريفيان و مضيع هباهلل و هللا ما اشوفك الا على لعب : منى

 ..معاك 

 ..أقول ال يكثر هرجك قريتي عليها هجوم تعالي ساعديني  : امال

ما دامك ما تستغنين عن .. يا سالم عاالدب اللي جا فجأه مع املصلحه  : منى

 ..ذكائي ليش تقلين ادبك 

 ..قوله يا سيدي  هحاج.... ال صار لك عند الــ : مسموع هامال بصوت شب

 ..الا على دخلت ميهاف << ايش ما سمعت  : منى

 هوتشيل الطرح هالسالم عليكم وهي ترمي العباي : ميهاف

 هتحرر شعرها الاشقر الحريري ملل يوصل الخر ظهرها وتفك حزام التنور  و 

  هالرمادي هوتنزل القميص الابيض وتقعد بالبدي الاسود مع التنور 

ويبوسون في  هتحظنها من جهه همنى وامال على طول انقزوا عليها كل وحد.

 خدودها وهم يضحكون 
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 نتي و هي هههههههههههبس والي يعافيكم ماصارت حش ى كاني زوجك ا: ميهاف

 ههههههههههههه  ههذ هقوي هحلو  : منى

 حبيبتي زوجي مااستقبله كذا هههههههههههههه : امال

 يا حبي يا عمري انت نور حياتي هاكيد برومانسي : منى

 انت الروح تفداك والعين تسعد بشوفك : امال

عيونها بس عيب عليكم حش ى كل هذا شحافه على العرس  همطير  : ميهاف

 ههههههههه

 هاااااااااااه ياميهاف احب : امال

 ايش : ميهاف

 اموت فيه  : منى

 حش ى هلل بعد الكالم هذا صرت اخاف على نفس ي منكم ههههههههههه : ميهاف

 حبيبتي انا ماعندي كالم على طول راح اسحبه من يوم يدخل  : امال

 ليش كرس ي هو هتقاطعها تسحبينه ياعيب عليك رجال بكبر  : ميهاف

 ..هههههههههه .... ياحليلك يا مهياف قصدها تجره لــ  : منى

 .ياي ماعاد فيه حيى  هحمرت خدودها من الفشل : ميهاف
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 انا لو جلست معكم راح اوجع عمري بصلى العصر وجهزوا الغداء

ميهاف لبست بجامتها ونامت على . لغرفتها  هبعد الغداء راحت كل وحد

ما تدري ليش حست بخوف و مشاعر تقلبت و  هالسرير وهي تحضن املخد

الي نقلوا منها للرياض وماتدري ليش  هوهي تفكر ببيتهم الي في الشرقي همختلط

يجي على بالها كل ما جلست بروحها تحس انه جزء منها تخاف انها تفكر فيه 

 . 

 هي بعد الحادث عرفت الي صار وهي في فرنسا من بنات عمها 

 دي حتى من غير ما تحضر زواج ابرار  سافرت بنفس اليوم الي اخذت الس ي

من املخدرات و اطالق النار تقيد ضد مجهول وفي  هزائد همات مازن بجرع

 .التحقيق ذكر الشهود انه كان معه بنت

علشان يطيح بالعصابه املافيا مع الضابط  هفيصل طلع متعاون مع الشرط

 املالي و الاجتماعي  هاحمد بحكم مركز 

 هالسف ولد اخت فيصل كان بعد متعاون مع الشرطاما مازن اللي يصير ل

 بعد مابلغ عن الناس الي يتعامل معهم 

هو صحيح حق بنات وسكر ومخدرات بس انه وعد فيصل انه يتوب و يتعاون 

 . الي تروج املخدرات  هعلشان يمسك العصاب همع الشرط
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حسبي يا ويلي اكيد فيصل يحسب اني انا الي اطلقت النار على مازن  : ميهاف

 هللا ونعم الوكيل 

 نامت وهي تتامل صورته اللي بالجريده تحلم

 انها تقول له انها ما اطلقت النار على مازن 

 الرجل الي شافته  هبرسم صور  هو يمكن تساعد

 بس كيف وانا اختفيت اربع سنين 

 ياترى فاكرني يافيصل او انا مجرد ش ي عابر

 

على ارض ... اردير فيصل الــ للملي هالخاص هوصلت الطائر  هوفي جهه ثاني

 الرياض 

 ياطويل العمر وصلنا : املضيف

السموكن البيضاء مش ى ووراه  هللبدل هقام من مكانه يعدل لبس : فيصل

 هوطلته وهو نازل من درج الطائر  همدير اعماله فهد و البدي غارد مشيته مميز 

 من جميع الجرايد  هوالكاميرا تصور  هالخاص

 ع كان متواضعنزل وسلم على الجمي
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مدير املطار ركب سيارته الروزرايس الي واقفه تستناه وتوجه  هبهيبه استقبل

 الكبير  هلقصر 

 للقصر الكبير او الحد من شققك  هياطويل العمر نتوجه : فهد

 هال ابي اسلم على الوالد : فيصل

 ابشر ياطويل العمر : فهد

 هاملزين باالضاء القصر الكبير ومشت على املمر الرخامي هدخلت السيار 

 حول املكان هومزروع من الاطراف والخضر  هالاندلسي

 هفي الصال هكانت جالس هفتح الخادم الباب ونزل فيصل ودخل عند ام

على ساحات  هاملطل هبالنوافذ الفرنسي هفي وسط القصر مزين هالفخم

 القصر

نها في السن ولك هكبير  هام فيصل امرأ)هال وغال انورت واسفرت  : ام فيصل

 همجتمع من الدرج هبوزنها و انقاتها النها سيد هوالزالت محتفظ هتحب الاناق

 ( هنور  هالامير  هالاولى تحب الحفالت و دكتوره في جامع

 هال يمه يحب راسها ويدها ويحظنها ياعمري ياميمتي كيف حالك : فيصل

 بخير جعلك بخير نورت الرياض بوجودك : ام فيصل

 ..باهلها  همنور  : فيصل
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هذا اقل من مقامك  : ويطلع من جيه علبه فيها عقد املاس ويلبسه امه

 هيالغالي

 تعيش ياعمري ليش تكلف على نفسك : ام فيصل

 هالطول حلو  همتوسط 24عمرها )بعد شوي دخلت مريم اخت فيصل 

وشعر ناعم  هعيون عسلي هعلى جسمها مالمحه هادي هومحافظ هبنعوم

اريام  81لد مازن الي مات وبنت عمرها عندها و  هلكتوفها وشفايفها حاد

 (همر  هدلوع

الحزن الي بعيونها  هوهو يالحظ ملح ههال بخوي الغالي حظنها فيصل بقو : مريم

 على ولدها 

فصوص ويلبسها  3 هوهو يطلع لها خاتم املاس في هاشلونك يالغالي : فيصل

 اشوى انه مقاسك 

الداخلي املزين ياملرايا سمعوا صوت صياح من بعيد فصول اريام تنزل الدرج 

وهو  هوتركض لفيصل الي ملها لحظنه و دار فيها في الصال هبسرع هالذهبي

 يضحك من هبال اريام

 يا بنت حشمي اصغر عيالك فصول  : مريم

 يا ناس فصولي بعد عمري الغالي  هاحب هاحب : اريام

  هالرولكس اعطيني يدك ولبسها الساع هيطلع الساع : فيصل
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يا ربي يسعدك يا عمري يا حظ زوجتك شكلي بغار منها من  هروع : اريام

 الحين 

 ياهلل يا ولدي يفرحني فيك  : ام فيصل

 تو الناس بدري علي لسه صغير ههههههههه : فيصل

 احسن احسن انت لي بس : اريام

 ماشاء هللا وكامل و الكامل وجهه هللا هسن 33وين صغير  : مريم

 ماجاها خطيب ترفض  يا وليدي ترى عبير كل: ام فيصل

 انا مفهم عمي ان عبير مثل اختي : فيصل

 بس هي تحبك  : مريم

 انا احترمها واعاملها كاخت بس ما احب اكسر خاطرها : فيصل

 احسن انا ماحبها شايفه نفسها علي عساها ما تنهئ فيك فصول  : اريام

خلها ههههههههههههه يشيل اريام ويطلع فيها الدرج مثل البزر ويد : فيصل

 هبكر  هغرفتها نامي اكيد وراك دراس

 لك وانت في النمسا هجديد هفصولي الغالي ابغى صور  : اريام

 ليه : فيصل
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طايحين عندك يقلون ياحظك خالك يهبل حلو  هابغى اوريها زميالتي مر  : اريام

 همر 

 تالقيها عندك  هماطلبتي ياالغال بكر  هياشر على عيون : فيصل

تجاه القسم الخاص فيه والبدي قارد ماشين معه وطلع ونزل الدرج وخرج 

وظلوا البدي قارد برى اتصل على مدير  هلقسم هالاكترونني هانفتحت البواب

 فهد هاعمال

 الو : فيصل

 سم طال عمرك : فهد

من صور النمسا الحين ترسلها  هوابغى صور  هرتب جدول اعمالي بكر  : فيصل

 الريام

 تم  : فهد

ودخل الرقم السري  هلدور العلوي وطلع البطاقفيصل قفل الجوال وطلع ل

 ودخل لجناحه هوفتح البواب

مرتب عليها ورود  هزجاجي هفيها كنب استقبال وطاول هكان مكون من صال

  هطبيعي

 خافته  هعلى طول الجدار واضاء هتلفزيون بالزم هو في الركن شاش
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الب  3فيها  هفيها مكتب جلدي اسود فخم وعلى جنب طاول هوبعدين غرف

 توبات من ابل ماكنتوش 

  هرائع هبطريقهالقصر املزروع هتطل على ساح هونوافذ زجاجي

 هصيني هصغير  هالنوم مكونه من سرير ضخم وجلس هغرف هالثاني هوفي الجهه

تبديل املالبس  همن غير غرف هكنب فردي اثنين بينهم طاول هو الركن الثاني في

 انيقه هبطريق هالي مرتب فيها مالبس

 مام فخم مطلي بالذهب وحمام جاكوزي وح

اخذ دش وجلس في مكتبه ودخل الس ي دي الي طلب من فهد يجمع معلومات 

 عن 

 ...........صور لبنت لقاها في 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 

 البارت الرابع
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اخذ دش وجلس في مكتبه ودخل الس ي دي الي طلب من فهد يجمع معلومات 

 عن

 قاها فيصور لبنت ل

 .. هوفيها مفكرتها الخاص.. ميهاف اللي طاحت بيده و هي تهرب  هشنط

 ..ملف  هالسيدي عباره عن مجلدات مقسمه لكل سن

السنه الاولى مقاطع فيديو لبنت البسه حجاب مغطيه شعرها ومالبسها 

 همحتشم

 هالفرنسي هفي الجامع هملون هوعباي

 ..املكتبه تقرا او في .. لحالها  هاغلب الصور البنت جالس

مقاطع لنفس البنت من املتفوقات في الكالس وتقدم  : هالثاني هالسن

 برسنتيشن والزلت بحجابها الساتر

البنت نفسها في ندوات و محافل وتقدم شروح على  هو الاخير  هالثالث هالسن

 عرض باين عليها الاحترام عينها على الارض الا اذا شرحت ترفع عينها هاجهز 

اعمال تحب ترتيب  هياطويل العمر البنت تدرس ادار  : فهد صوت تعليق

 الحفالت و التنظيم مجال تخصصها

راشد شاب امارتي  هليس لها صدقات من الجنس الاخر طبعا هذي صور 

 .يحاول يتقرب منها ولكنها تصده دايم 
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 7و ابوها سعودي متوفي و عمرها  هسن 84ماتت وعمر البنت  هامها فرنسي

 سنوات

لها اخو اسمه صالح و  هفي فرنسا وبعدين جابها عمها للسعودي هر عاشت فت

 كان يدرس في امريكا

احترت معك لكن وهللا ياميهاف الشربك كاس الذل و  هاااااااااا : فيصل

 ترفعين يدك علي..... أجل أنا فيصل الــ ........ املهانه على تجرؤك علي 

 .....إن ما ذليتك واهنتك ما اكون فيصل الـ

ر جهاز العرض هو يعرف كل تحركاتها من اربع سنوات بس يبغى يستنى سك

 ..الخاااااااااااااصه  هالوقت املناسب عشان ينتقم منها بطريقت

 ..من شركاته الخاصه  هعشان كذا وظفها بوحد

 صباح الخير عم ابو محمد هالصباح الشرك هميهاف تدخل بكل حيوي

 صباح الخير : العم

 ا على الارض وتصبح على الكل الي يعرف طبعهاكانت تمش ي وهي عينه

 صباح النور  : همرو 

 و البريد هصباح الجوري و الياسمين جيبي القهو  : ميهاف
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انا طلبت  هميهاف هذا البريد و اليوم موعد التخطيط للحفل هانس : همرو 

 باللون الاورنجي حسب طلبك هيصبغوا القاع

الن  هعمل املكتبي وطلعت للقاعميهاف اشتغلت بالبريد الي عندها وخلصت ال

 هبكر  هالحفل

 تعدل الترتيبات على الطاوالت هال ميهاف : انوار

وريني التصميم جلست تتناقش على  : هو الطرح هميهاف تشيل اللثم

 هالتصميم وبدء الشغل كانت الساعه ثالث

 هو الاورنجي هباملفارش الذهبي هكانت الطاوالت و الكراس ي مزين

 3الي اختراتها ميهاف على الطاوالت على شكل  هفراء الزينو الرسومات الص

 هذهبي هبقاعد همتفتح هوردات زجاجي

 الشالل شغلته هزجاجي هوكاسات الشمع الصغير 

باللون الذهبي و الاورنج  هباللون الزيتي و الاصفر والدانيل الي حولي هوالاضاء

بتل اصفر التقديم اهتمت في وغطت املايك  هلفته على كل كرس ي وطاول

 واخضرو الارض طلبت منهم يمسحو الرخام اختارت طقم التقديم و الورد

معنا انا احضر بحجابي عادي  هميهاف بليز احضري الحفل هانت تحف : انوار

 كل البنات كذا
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اشتغل لكن ممكن احضر بعد خروج  هطبعي انا من سن هانت عارف : ميهاف

 الرجال

 نزلت تحت وقابلت عبد الكريم

ميهاف ايش اخبار التنظيم ترى طويل  هانس هيعطيك العافي : كريمعبد ال

 العمر بيجي انا اهتميت بامللفات كلها كامله باقي الي عندك

 هان شاء هللا يعجب هالى اخر مناقص هكامل هتطمن انا رتبتها مع مرو  : ميهاف

 شغلنا

 هياكيد بيعجبه قبل سنتين اكرم املوظفين اقل واحد اخذ ما : عبد الكريم

 الف

 همن بدري راح اقوم بالترتيبات كامل هوانا ان شاء هللا بكر  ههللا يكرم : ميهاف

 تسلمين يا بنتي انا احبك زي بناتي واتمنى لك كل خير : عبد الكريم

 ....... انتهى اليوم واقبل يوم جديد 

 ميهاف بعد ما كملت الشغل املكتبي

عندها دخلت  ها هوايراحت تكمل التنسيقات طبعا هذا تكرم منها النه

 واعجبها تناسق الالوان الاورنج و الذهبي و الاصفر معطي الجو هدوء هالقاع

نسقت الكاسات على الطاولت والصحون وترتيب املناديل كان شكل الطاوالت 

 هتحف
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ملتها ورد  هو بعض الفطائر و الثالث هووزعت الشكوالته في الورود الزجاجي

 ههبيوشغلت الشموع في الكاسات الذ

 هطويل هكبير  هالضيف بشكل اساس ي وزودت عليها كاس هواهتمت بطاول

حجر زيتي و اصفر  هتسبح وقاع الكاس هاورنجي هفيها سمك هوحط هشفاف

 دارت في املكان وشغلت التكييف

 تتحفينا بش ي جديد اللون الاورنجي خيال هكل مر  هروع : عبد الكريم

 ان شاء هللا يعجبه اللون  : ميهاف

 العود و البخور تملي املكان هوريح هشغلت الاضاء  :انوار

 دخل وهو يقول يعيني على الذوق  : علي

شكلي اقط امليانه ايش رايك  هتسلم ام الذوق بصراح هخرااااف : تركي

 تنظمين حفل زواجي ههههههه

 همن عيوني هههههههههه انا جهزت كل ش ي باقي املوسيقى الهادي : ميهاف

 شغلوها اذا جلس

 ميهاف ملكتبها تكمل شغلهاخرجت 

 كان البس بشت على ثوبه الكل وقف احترام له هدخل فيصل بمهاب

 يا طويل العمر هنورت الشرك : عبد الكريم
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 بوجدكم كانت عيونه تطوف بتتقيم للحفل اعجبه التنسيق همنور  : فيصل

عبد الكريم عرف فيصل على جميع املوظفين وقال باقي املدير التنفيذي 

 دياعتذر سي

 والسبب: فيصل

 ميهاف ما تحضر الاحتفاالت هالانس : عبد الكريم

 فهد : فيصل

 امر يا طويل العمر : فهد

 الظاهر ان هذي اكبر اهانه احصلها انت ايش رايك: فيصل

 ميهاف تتحجب ما تحظر الحفالت هياطويل العمر الانس : تركي

 احد طلب منك تكون محامي : احتقار هفيصل نظر له نظر 

 هلو ماجات اعتبر كل الي في الشرك هعبد الكريم معك نصف ساعنظر ل

 مفصول و اولهم انت

 ..كيف سيكون اللقاء بين الجليد والنار 

 ..النار الجليد  ههل تذيب حرار 

 

 ......الجليد النار  هام تخمد برود
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ينتابني شعورابالخوف

 

 عندما أري عيناك

 طيع ان اخفي نظراتال است

 عيوني وانا بين يداك

 اطلقت العنان لدموعي من عيني

 لتسيل علي خدودي لتراها عيناك

 وجعلتها تنقش علي جدودي

 شعوري واحساس ي بالخوف عليكـ

 لتبحر بنا الي هساجعل منها مركب

 عالم لم يسبق وسافر له خيالك

 ستري كم احبك وانت بين يدايا
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 بين يداكوسوف اري كم تعشقني وانا 

 لم انس ى شعوري بالخوف عندما

 تري انت عيناي واري انا عيناك

 تذكرني قليال ال اكثر.... تذكرني 

 

 عندما تفرح واجعل قلبي وروحي بين يداك

 

 الخاطرهـ منقولهـ 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 البارت الخامس

 

 

 احد طلب منك تكون محامي : احتقار هفيصل نظر له نظر 
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 هلو ماجات اعتبر كل الي في الشرك هنظر لعبد الكريم معك نصف ساع

 مفصول و اولهم انت

 يا طويل العمر مالك الا الي يسر خاطرك : فهد

 كمل الاحتفال بتقديم الفقرات

 ارجوك يا ميهاف احضري  هنزل عبد الكريم ومرو 

 مستحيل انت عارف طريقتي : ميهاف

 ا ترضين بخراب البيوتعلشان املوظفين انت م : عبد الكريم

 دم هوانا ايش دخلني هذا ماعند : ميهاف

 هما يصير املوظفين معك حرام عليك باقي ثلث ساع : همرو 

 راح يذبحني صالح هو محرم علي الحفالت : ميهاف

 وانت ادخلي ظبطي نفسك هانا اكلم : عبد الكريم

م ينتبهه كلم عبد الكريم صالح وشرح له الوضع ووافق بشرط ا ن عبد الكري

 لها

طريقتها في املش ي خلت الكل  هو هي بعبايتها و اللثم هميهاف دخلت القاع

فيصل  هوصلت لطاول همن السحر و الجاذبي همجبور يطالع فيها حولها هال

 مع عبد الكريم
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 السالم عليكم يا طويل العمر : ميهاف

 وعينها على الارض

 .......صمت  هلحظ....... 

الطبول وجههها احمر ملا سمعت الصوت الي حلمت كانت دقات قلبها مثل 

 كثير انها تسمعه

 أي ش ي.. توضح له .. تشرح له .. تكلمه 

 مابغيتي تشرفينا بحضورك املمنون  : هوعليكم السالم و كمل بسخري : فيصل

والتقت عيونها بعيون فيصل  هبصدم هميهاف رفعت عيونها الخضراء املريوش

 هالذباح هالعسلي

 ر مسكت يد عبد الكريم حس بارتجافهاومن غير شعو 

 ترفع عينها على رجال جت بتمش ي هالكل منصدم ميهاف اول مر 

 حط رجل على رجل<< مابعد خلصت كالم علشان تصرفين نفسك  : فيصل

 ..احسب انك خلصت  هاسف : ميهاف نزلت عيونها وقاومت دموع القهر

 هايش الوقاح هكالم بس وال  : فيصل وقف و مش ى لعندها و قال بينه و بينها

 عبد الكريم انت املوظفين عندك ما يعرفوا حدودهم
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و الحظور  هايش الي في بالك يا فيصل يا ربي نفس الهيب)  هميهاف صامت

 (الطاغي ثوب او بدله كله واحد دام ان فيصل القالب 

 اعيد شروط العمل عندي هانا كم مر  : فيصل

 الن الكل يعرف حدوده هوالمر  : فهد

 ايش شرط الحجاب عندنا  :فيصل

 الي تحجب هذا راجع لها لكن تقوم بعملها بشكل كامل هاملوظف : فهد

 طال عمرك انا ما قصرت في عملي : ميهاف

 هليش ما حضرت الحفل : فيصل

 انا ما احضر من دون محرم : ميهاف

 ههههههههههه : هفيصل بسخري

 الي تعرف قصد فيصل هميهاف الوحيد

فيصل  هجف ما تدري هو شوق والا رعب من شوفترت همر  هكانت خايف

حست انه يبغى يحرجها قدام املوظفين لكن هي تحب الجميع و ما تبغى 

 تسبب ضرر الحد

 وانا تحت امر سعادتكم هاسف : ميهاف

 (لسا يا ميهاف ما شفت ش ي ) فيصل ارض ى غروره كالمها 
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 ..وبعدين جلس 

جنب طاولته  هحراج وهي واقفالا  هواشر لهم يكملوا الحفل كانت ميهاف في قم

 طول الحفل

الكل مستمتع في الحفل الي هي نظمته وبدء تقديم الطعام وشغلوا املوسيقى 

 هالهادي

 همي قادر  هميهاف كانت تعبانه من الصباح وهي واقفه ترتب وماجلست لحظ

 تسند نفسها خافت يغمى عليها من كثر ما تطالع في الارض

تماسكي يا ميهاف ) وجهها و اخذت نفس عميق حست الدنيا بدور فيها رفعت 

و اخذت تفتكر كل واحد وعائلته بعد ما قام ( املوظفين معتمدين عليك 

العلويه اشر  هالحضور يشاهدون انطالق البالونات في الهواء من الفتح

 ما بقى غير فيصل وميهاف هفيصل لفهد طلع كل الي في القاع

وتامل  هالارض نزل بيده اللثمفيصل وقف جنب ميهاف وهي عيونها على 

تمر على خدها الوردي  هويد( سبحان الي خلق جمالك ساحر ) وجهها الفاتن 

عليها ونزل وجهه لها حست ان  هبقو  هو تنزل على شفايفها ضغط اصابع

 وتنفسها سريع هقلبها يدق بسرع هالدنيا صغير 

 ارفعي عيونك : فيصل

 على شفايفها هرفعت عيونها و التقت بعيونه مرر اصباع
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 هههههه ايش الحياء الي نزل عليك فجاء : فيصل

 ....انا ما رميت مازن  : ميهاف بصصوت ضعيف

 الكف الي جاها على وجهها صدمها

 هو مسكها من شعرها ورماها تحت رجلين هجر الطرح

انت لسا لك عين تتكلمي معك عشر دقايق و املكان هذا ما  هوال كلم : فيصل

 اد لك شغل هناتعتبينه ثاني ما ع

علشان ما احد يطالعها  هعليها وخرجت بسرع هقامت بسرعه و لفت الطرح

 ووصلها كومار البيت اول ما وصلت لقت صالح في وجهها هوركبت السيار 

 ليش كل هذا التأخير : صالح و الشر طالع من عيونه

سته وهي في البيت لكن الحين  همنه النها وعدته الساع هميهاف كانت خايف

 ودوبها داخله هسبع هساعال

 الحفل تأخر وملا طلعت جيت البيت على طول  : ميهاف

انا شارط على شغلك هذا ما في حفالت تنازلت عشان عبد  : صالح يصارخ

 الكريم لكن توصل فيك املواصيل تقعدين الخر الحفل هاه ردي علي

سامحني ياخوي و هللا اليوم بس عشان رئيس الشركات جاي هذي  : ميهاف

 هخر مر ا
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 ..صالح طنشها و ما طالعها 

 طلعت ميهاف لغرفتها تبى بس تختلي بنفسها

 اربكها ظهور فيصل في حياتها هتبكي بحرق

عنها لو انسجنت ظلم لو حكموا عليها بالقصاص ظلم لو  هلو انه خبر الشرط

 لو

و  هالخوف سيطر عليها حظنت مخدتها وهي تبكي بألم العالم كله اخذت ساع

جوالها ردت من غير ماتشوف الاسم النها كانت متأكده ان  هي تصيح دق

 صالح بيدق يتطمن عليها

اهئ اهئ و هللا ما  هاهئ اهئ سامحني يا ابو هادي انا انا اسف : ميهاف وهي تبكي

اهئ  هعاد اتاخر عليك طالباتك اوامر ملا شافت انه ساكت رجعت تبكي بقو 

 اهئ

ي انت كلي يابعد كلي بو هادي انا احبك اعشقك انت روحي انت دنيت : ميهاف

 هاستراح هالواح هاقابلك في استراح هاسوي أي ش ي يرضيك وبكر  همستعد

 الحب زي ما تحب تسميها

 و انقطع الخط رجعت تكمل بكى هطويل هسمعت صوت زفر 

فيصل وصل فيه الغضب انه يرمي جواله على الجدار ويتحطم  هثاني هوفي جه

 هعشرين كسر 
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 (ي انسانه والا ايش وبعد تواعد في استراحات هذ) فيصل بنفسه 

تلعب على كيفها لكن راح  هاااااااااه ماني قادر اطلعها من مخي جالس

 ياميهاف هاستخدم قانون الغاب

وهللا طحتي في يديني وما احد سمى عليك الخليك تحبين على رجليني تمنين 

 موتك بس انت استني علي

الفساد في شركتي وهللا لو انك قدامي ال ومسويه نفسها محترمه تبي تنشر 

 الخنقك بيديني

 فيصل طلع في سيارته البنتلي بدون البدي قارد

 و ماحس الاوهو عند البحر هللشرقي هجنوني هوساق بسرع

 يستنشق نسيم البحر عند الشروق ويفكر بهدوء هطلع من السيار 

 امس كانت ملسته مليهاف تبعث الالف املشاعر في نفسه

الي شافها قدرت انها تحرك مشاعر  هعترف لنفسه انها الانثى الوحيدما يبغى ي

 خفيه عند فيصل

 فولت 662ملستها كانها كهرب 

 والا شعرها الحرير

 النه كان قاصد يجر شعرها يمكن حنين للمست شعرها هابتسم بسخري
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 في مخي هحتى بعد اربع سنين لسه احساس اللمس

 .....فيصل الـافففففففف ايش قاعد اخربط اصحى انت 

بساعه تلخبط كيانك نفض  هياما شفت حريم وتزوجت مسيار تجي وحد

 مشاعر الحنين ورسم بدالها مشاعر الكرهه و الانتقام

العصر صلت وطلعت مع  هاليوم مافي دوام عند ميهاف ما قامت الا على صال 

 علشان ترض ي صالح هكومار بتسوي مفاجا

 لصالح و زوجته هانسيروم هاتصلت وحجزت استراحه رتبت لحفل

وتوجهت ملحل لبيع الانجري واشترت قميص نوم من فكتوريا  هدخلت اململك

 الخوها هسكرت باللون التركواز و الابيض وراحت ملحل رجالي واشترت بيجام

و الشامبوا  هومرت محل بودي شوب وشرت طقم استحمام الياسمين الرغو 

 والبودي لوشن كامل

 هو راحت للسيار  هذت كم شغلخرجت ملحل يبيع شموع واخ

 كومار جبت الورد الي وصيتك : ميهاف

 كل ش ي جاهز شوفي عندي قدام : كومار

 همن غيرك اضيع ياهلل كومار على الاستراح : ميهاف

 هوكانت صغير  هدخلت ميهاف الاستراح
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 عند املدخل هوقفت السيار 

ائري عن مسبح د هالداخلي كانت عبار  همشت ميهاف وفتحت باب الاستراح

 من الفسيفساء باللون الازرق و التركواز

نوم  هصغيره وغرق هحوله ارض خضراء تفتح على مبنى صغير مكون من صال

 هجلوس كبير  هوغرف هطعام جانبي هفيها تلفزيون وغرف

جنب املسبح وفرشت  هالي معها خرجت طاول هبدت الشغل هي و الشغال

 هملستطيلا هاملفارش عليها وحطت كرسيين عل طرف الطاول

 رتبت الكاسات و املالعق و الصحون واملناديل

 هصالح فيها وزجاجات طويل هالي صور  هفندق وضعت الكيك هكانها طاول

 هوعصير فراول

 وااو مس ميهاف مره حلو : هالشغال

 شكرا سانيتا : ميهاف

الي غيرت مفرشها وفرشت القميص و البيجاما  هدخلت تشيك على الغرف

ودخلت الحمام ونظمت طقم بودي شوب ولفت الفوط  على السرير  هبعناي

 الفنادق هبطريق

وولعت الشموع الي  هللمسبح ورمت الورود الجوري علي هثاني هخرجت مر 

 كانت تسبح في املاء منظر املسبح خرافي يعجز الواحد عن الوصف
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 هاه بو هادي تأخرت صار لي عشر دقايق استنى : ميهاف اتصلت على اخوها

 ين فينتستن : صالح

الحب لك عشر  هال ماقبل العذر انا في استراح : زعالن هميهاف تحسبه لس

 ..دقايق انت و أبرار 

متعود  هحلو  هبطريق هبس حاس انها بتصالح هصالح مستغرب من كالم اخت

 على حركاتها

 هعشان تخلي الجو الخوها ومرته و ماكانت حاس هخرجت ميهاف من الاستراح

وتوجهه للحارس لو  هالبنتلي نزل فهد من السيار  هن سيار بالعيون الي تراقبها م

 هسمحت ابي ادخل الاستراح

 انت ابو هادي: الحارس

طلع فهد من جيبه الف ريال وحطها في جيبه الحارس فهم انه يبغى يدخل 

 هفتح له البواب

 فهد يتصل على فيصل تفضل سيدي

شاف  هاولاندهش من منظر املسبح والط هنزل فيصل بهيبته ودخل لوحد

 رجال هالي عليها صور  هالكيك

 ال وبعد صغير اكيد انه مريش علشان تصاحبه : هانقهر وقال بسخري
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 هالنوم وشاف القميص و البيجاما على السرير صابته موج هكمل لغرف

 هيطلع كل الي في جوف( هونتم بكرام)غثيان وتوجه للحمام 

 هثاني هوتفاجا من ترتيب الحمام ورجع يرجع مر 

شكلها تشتغل على  استغفر هللا ايش هذي ما تخاف هللا : ل بنفسهفيص

 مستوى بحياتي ما شفت بنت كذا

 8222وركب بالسياره وهو يستنى فهد الي حط هطلع و الغضب مال جوف

 في جيب الحارس علشان يسكت هثاني

الي فرحتهم فيها  هيقضون الليل هدقايق دخل صالح ومرته في الاستراح 4بعد 

 ميهاف

 بنات عمها هدخل غرف هصباح يوم جديد استعددت ميهاف للعمل كالعادمع 

 للعمل ال تتخروا هامال منى ياهلل اصحوا انا خارج

 هترفع اللحاف اف ميهاف بدري باقي ساع : منى

 والي يرحم والديك دقي علينا بعد ما توصلي العمل : امال

 حيل هانا مشغول هعن العيار  : ميهاف

الطعام تشرب كوب الحليب وهي  هجلست على طاولو  هطلعت ميهاف للصال

 ايش هو هانه ش ي بيصير لها بس مي عارف هتتنهد من فيصل حاس
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 هيه ميهاف وين الناس : ابرار

مي وقفت هال صباح الخير ايش  هميهاف مانتبهت لدخول ابرار وبنتها الصغير 

 النور هاذ

 الي ما خذ عقلك يتنهى به : ابرار

 هانها حافظت على سعاد هظنها وتشعر بالسعادميهاف وهي تشوف مي وتح

 ..ابرار و أخوها 

 في غرفتي هذي موت ابرار والي يسعدك خليها تنام الليل هاحبها املخلوق : ميهاف

منك صلوحي عازمني على مطعم و  هحاللك ما طلبتي انا اصال مستحي : ابرار

 البنات عندهم اختبارات

 بفندق هن تنامين ليلههههههههههه عن املقدمات تبي : ميهاف

 انت دايما فاهمتني : ابرار احمرت خدودها من الحرج

 وال يهمك روحي انبسطي انا ملا ارجع ما عندي ش ي : ميهاف

 ماادري اودي جمايلك وين عني يا ميهاف : ابرار

ميهاف تعز بنات عمها كثير النها ما تنس ى موقف عمها الي استقبلها عد 

من بناته استأذنت وخرجت للعمل ما  هل وحدمارجعت من فرنسا وعاملها مث

لكن  هوهي تحي الاستقبال كالعاد هتدري ليش قلبها مقبوض دخلت للشرك

 هغريب هوصلت مكتبها وهي تشوف حرك هغريب هكانت تشوف بعيونهم نظر 
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 ميهاف هباندهاش انس : همرو 

بصوتها العذب ما في صباح الفل او الياسمين والا الجوري ترى  : ميهاف

 هوت فيام

 دامك تحبين الجوري صباح الجوري : ......

 ..و كانت املفاجأهـ .. طالعت ميهاف على مكتبها 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 هبل أصعب من الصعيب هصعيب هياهي ليل

 

 فالصعب صعب وإن استسهله البعض

 

 هوالغالي غالي ملن يريد الدرع بين ايديه فتار 
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 أريد ذلك اليوم هأخاف من يوم وتار 

 

 انتظره بشوق وأتمنى ابتعاده

 

 اتلهف للموعد واتناس ى موعده

 

 فـكلي انتظار و كلي تأمل

 

 و نصفي أمل هونصفي حير 

 

 وأملك كل الثق
ً
 هو أتضور خوفا

 

 

 

 أرايتم كم امتلك من التناقضات

https://jadidpdf.com



 
67 

 

 كل تلك فيني وهي ال تكفيني

 

 

 لحظات الانتظار هكم هي صعب

 

 ستحلو باالنتصار

 

 وستزيد هما باالنكسار

 

 

 في خاطري أحداث تمض ي

 

 وفي مخيلتي أفكار تدور 
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 وكلييقين غير متناقض كحالي اليوم
ً
 أعلم تماما

 

 أن قلمي في هذا اليوم

 

 
ً
 و ال رائعا

ً
 ليس قلما ً فاخرا

 

 بل هو قلم مبعثر لقلب متبعثر

 

 ورأس متصدع وجسم مترهل

 

 فبعض ألاحيان ال نستطيع التعبير

 

 هيد فن الصياغو ال نج

 

 فالعشق ياأحبتي نااااااااااااااااااااار
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 وقلبي قد ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 الباارت الساادس

 

 

 

وهي  هاستأذنت و خرجت للعمل ما تدري ليش قلبها مقبوض دخلت للشرك

وصلت مكتبها  هغريب هن كانت تشوف بعيونهم نظر لك هتحي الاستقبالكالعاد

 هغريبهوهي تشوف حرك

 ميهافهباندهاش انس : همرو 
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بصوتها العذب ما في صباح الفل او الياسمين والاالجوري ترى اموت  : ميهاف

 هفي

 دامك تحبين الجوري صباحالجوري : ......

 ..و كانت املفاجأهـ .. طالعت ميهاف على مكتبها 

 

باين عليها انها  هوطويل هكانت جميل همتحجب هت من وجود امراءميهاف تفاجئ

 اوش ي في مكتبها هفي مهم

 صباح الجوري اهال وسهال معك ميهاف : ميهاف

 ميهاف هاهال بك تشرفت بمعرفتك انس : .......

 الشرف لي  : ميهاف باستغراب

 .او تبغي توص ي على ش ي  هش ي ما سلمتي هاذا في : ......

جمعت اغراضك وفي كرتون وحطيته عند الاستقبال الني  ترى عادي انا

 استغربت انك ما مليتها من قبل

 مين الاخت : ميهاف بهدوء ظاهري 

 هالجديد هالتنفيذي هانا املدير  : سعاد
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بس مااحد اعطاني خبر الف مبروك  هانا اسف : ميهاف بهدوء كالثلج تراجعت

 وهي تمد يدها لسعاد

 من اول ما دخلت املكتب الحظت تنظيمه هراحبص.هللا يبارك فيك  : سعاد

 شكرا لك هذا من ذوقك : ميهاف

 انك تتركي املكان حتى شهادتك من فرنسا يعني ش ي مو هين هخسار : سعاد

 الدنيا تجارب وانا اعجبت بالعمل هنا : ميهاف تحافظ على كبريائه الجريح

 سعاد تصافحهها ببرود 

خارجيا راحت ملكتب املدير عبد  خرجت وهي تغلي من الداخل لكن متماسكه

 هالكريم تبي تفهم السالف

ميهاف الاستاذ عبد الكريم في اجتماع مع  هممكن تنتظري انس : السكرتير

 شخص مهم 

 قلبها دليلها النها تشعر به من حولها .. ميهاف تعرف مين الشخص 

ال تخلي الظروف اقوى منك انت اقوى من كذا هي بس ساعات  هانت شجاع)

؟ ان  هليش التشاؤم يمكن جاك ترقي.. دها سوي الي تنبين في غرفتك وبع

 (شاء هللا يارب 

 ساعات 3الافكار اتعبتها وهي تنتظر 
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 هاطلب لك قهو  : السكرتير

 شكرا : ميهاف

 ميهاف هدخل الانس : صوت الجهاز عبد الكريم

.. ا ن الي صار من تحت فيصل  هللمكتب ومتأكد همشت بخطواتها الواثق

 هحيل يعدي الامر بسهولمست

بس هين وهللا ما اخليك تشمت فيني الظاهر انك ما تعرف ميهاف ) ميهاف 

 (يافيصل زين

 مرحبا استاذ عبد الكريم : ميهاف

 ...اقصد....انت .....ميهاف  هانس : عبد الكريم منحرج

 سعاد هانا قابلت الانس هتقاطع : ميهاف

 ................ : عبد الكريم

 هاستاذ عبد الكريم من حقي اعرف قبل الجي الشرك : ميهاف

 ......................: عبد الكريم

 

 على الاقل خبروني اجمع اغراض ي من املكتب : ميهاف

 انـ ا احسب عندك خبر.. ا  : عبد الكريم
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 ال وهللا ما احد تكرم وخبرني بش : هميهاف بسخري

 ........................: عبد الكريم ساكت

بعملي على اكمل وجهه ما قصرت او  هوكنت قائم هلي سن هانا موظف : هافمي

 حتى رصيدي من الاجازات كامل هاهملت في أي شغل

 ما احد يقدر يقول انك قصرتي : عبد الكريم

 في مكتبي هجديد هادخل والقي موظف.. اجل ايش تسمي الي صار  : ميهاف

 ........................... : عبد الكريم

و  هت خطوات يقطع الصمت تعرفها جيدا دخل فيصل هو ومدير اعمالصو 

 جلس وهو يحط رجل على رجل 

ميهاف ما تفهم الكالم الي انقال لها في  هاستاذ فهد الظاهر ان الانس: فيصل

 هالحفل

تماسكي يا ميهاف ) همو من الشرك هميهاف كانت تحسب انه طردها من الحفل

 (عندك وقت طويل لحالك

 هخبر  هالعفو طال عمرك بس انا بسأل اذا كان لي مستحقات او شهاد : ميهاف

 يعني من باب الذوق  هاو على الاقل كان اعطيتنى وقت الم اغراض ي في
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و  هخبر  هش ي جديد انه يأخذ شهاد هملوظف طرد من عمل هبالنسب : فيصل

مستحقات قد سمعت بكذا استاذ عبد الكريم او انت يافهد هههههههههه 

 تحسب اني اوزع صدقات علشان كذا تسأل هالانس الظاهر ان

 ..................عبد الكريم

برفضها استاذ  هاصال لو اعطيتني مستحقاتي كاهدي : ميهاف ببرود وتحدي

 ......فيصل تدري ليش 

ليش احنا مانعجب ترى ادفع واجد هههههههههههه وعيونه  : فيصل بخبث

 هفحص وقحت هتمسحها من راسها السفل رجليها بنظر 

تحدي ملعت فيها عينيها  هاللي قدامه وبنظر  هميهاف حطت يدها على الطاول

 الني ما الوث يدي بش ي قذر من شخص سادي و تافه  : الخضروين

.... اطلعي برا يا: فيصل وقف من الغضب كان يبغى يضربها لكنه تمالك نفسه

 الدوسك برجلي 

 يافيصل الـ  هجولما انولد الي يدوسني بر  : ميهاف ببرود مصطنع

اقول احفظي لسانك واطلعي بكرامتك هذا اذا بقى منها ش ي  : هفيصل بسخري

 قبل الخلي البودي قارد يرمونك

 لساني حفظته قبل الشوف سعادتكم  : ميهاف بتعالي
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شكرا لكم على حسن معاملتكم ملوظفينكم شرفني العمل  : هوكملت بسخري

 عندكم

ملوظفينا فحسب املوظف وكل مين  هاملحسن املع همن ناحي : فيصل بحقد

 في التعامل هوصدق

ومشت لالستقبال واخذت صندوق اغراضها وهي في  هطلعت بكبرياء مزعوم

املحل اللي يشتغل فيه اخوها ..  هالسيار .. القرض ..  هوفكر  هنفسها الف فكر 

 مالقت كومار اتصلت فيه

 كومار وينك تعال الشغل الحين : ميهاف

  هوبعدين الزم ودي بنت انا مدرس هات جامعودي بن : كومار

 ميهافك انتظرك

 الشمس وهي تحمل صندوق اغراضها هوقفت في حرار 

 وتستنى كومار يجي مارضت تدخل مكان انطردت منه مستحيل ترجع له

 

 

 هحس بضيق ووقف يطالع في الشارع شاف وحد هفيصل بعد نصف ساع

 ومعها صندوق  هواقف
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 (بها تطلع من هنا دو .... الـ  هضحك بسخري)

مع البودي  هوطلع من الشرك هبسرع هرجع على طاولت الاجتماع وخلص عمل

 على وقفتها تستنى  هشاف ميهاف لس هالا صدم هقارد ومدير اعمال

زودها هالفيصل قهرني بس  هبصراح<<<<<( خلني اطفر فيها شوي )فيصل 

 كذا هههههههههه هوهللا ما تستاهل ميهاف بس ايش اسوي القص

 هالجانبي برود هاملرسيدس امام ميهاف وانفتح زجاج السيار  هتوقفت السيار 

 بالحر هلفحت ميهاف الي واقف هالسيار 

 هياي الجو حار انت ليش لساتك واقف : فيصل من وراء الزجاج

 . مو شغلك احفظ حدودك : ميهاف ببرود

) برى  هال تخاف ترى ما رجعت لشركتك وجلست في الاستقبال انا واقف

 (وقت طويل بتصيحين  هتماسكي في

وما حد خبرك ان املواقف هذي من ممتلكاتي وانا مايشرفني انك  : فيصل

 عليها هواقف

من حمل الصندوق لين ما خرجت للشارع  هميهاف بعناد مشت بحطوات ثقيل

 العام ووقفت تستنى

اش ذبنه كومار << ( حسبي هللا ونعم الوكيل هو وقته تتاخركومار) ميهاف 

 ههههههههه
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فيصل وهي توقف والزجاج ينفتح  هخالص وصلت حدها بتنهار ماحست بسيار 

 اجل كيف عندك 22هبمؤشر السيار  هيا حرام اكيد الحرار  هحران : فيصل قال

 .............ميهاف

 ايش رايك اخفف الحر عليك هاكيد حرانه وال الشمس صابتك بضرب : فيصل

و بعده  هنكب عليها من زجاج السيار ميهاف ما حست الا بالش ي البارد الي ا

 سمعت صوت ضحكته 

 الي في يدي  هقلت ابرد عليك ما لقيت غير املوي : فيصل

و هي تقول يجي اليوم اللي  هوراها ميهاف املحطم هتارك هوتحركت السيار 

 انتقم منك فيه يا و ما راح ارحمك

بعد  هملى حست انه ابتعد بدت الدموع تنزل بوصول كومار ركبت السيار 

 في الشمس  هوقوف نصف ساع

 ميهاف هسالمات انس : كومار

 البيت : ميهاف

حش ى حديد مافي ا حساس وانا كنت  هايش هذي املر ) فيصل في سيارته 

بس حرام انا ايش فيني صاير ما . متوقع انها بتنهار وتصيح سبحان من خلقها

 ال باهلل دوبك تعرف جننت البنت ههههههه<<<<<<<( عندي احساس

 ميهاف وصلت البيت ودخلت غرفتها وانهارت تبكي بصوت مثل الطفل
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 ياربي الحين ايش السوات انا ما عاد لي دخل مادي) 

و املحل بفلوس القرض من البنك على اساس راتبي ايش  هو البيت و السيار 

 ( الحل 

صالح انا ايش اسوي , ابرار , منى , بقهر نضيع امال  هقالتها وهي تضرب املخد

 ت توضت وصلت ركعتين هللقام

ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله و ال تكلني لنفس ي ) ودعت 

 (عين  ههللا فرج همي وهم كل مكروب اللهم ال تكلني لنفس ي طرف,عين هطرف

 بكت وهي تدعي من قلب ان هللا يفرج همها

 ملا دخلت اتذكرت ان ابرار طلبت منها تهتم بمي و هادي

 هعادي ومسكت بنت وولد ابرار ورجعوا منى وامال من الجامععدى اليوم 

 ..على التأخير  هبخناق كالعاد

 انت الي دايم تاخرييني : منى

ال وهللا انا الي دايم اصبر بس عشاني ما اتكلم لكن هين ما راح اسكت  : امال

 بعد كذا

 توها ست هاقول ال يكثر هرجك الحين الساع : منى

 ى كيفكياسالم انت عل : امال
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 هانت الحكم ياميهاف ايش رايك مين الي تاخر الثاني : منى

 ...............: ميهاف بعالم ثاني

 ميهاف ليش ما تردين وعيونك حمراء : امال توقف جنبها بخوف

 او يعورك ش ي هميهاف انت طيب : منى بخوف

 انها تعبني هال بس الاخت شرفت وانت عارف : ميهاف بضعف

 ستشفى تاخذي مسكننوديك امل : امال

 رحت خالص بدخل انام  : ميهاف والدموع تخنقها

 راحت غرفتها ودخلت في سريرها وجلست تبكي لين نامت 

صحت على اذان الفجروصلت ميهاف الفجر واخذت املصحف تقراء وبعدها 

 وهي اعتذرت انها تعبانه هصحت البنات و راحو الجامع

 هر اول مادخلت عل ى مدير لبست ميهاف العبايه وتوجهت للبنك تستفس

 البنك عرفتها على طول 

 السالم عليكم : ميهاف

 ميهاف كنا متوقعين وصولك هوعليكم السالم انس : هاملدير 

 خير اختي ليش متوقعين : ميهاف هادئه بس ترتجف من الداخل

 انت حسابك اتوقف امس : هاملدير 
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 ليش في خطء او ش ي ثاني : ميهاف باستفسار

 نى خطاب اقالتك من الشغلتلقي : هاملدير 

 هبارد هميهاف كأن احد كاب عليها موي

يعني  2222 هالف و القرض الي تاخذو  هاوكي انا موجود في حسابي مي : ميهاف

 رصيدي يسمح

 و انسحب كل الرصيد هكانت تطالبك بمبالغ نقدي هلالسف الشرك : هاملدير 

 هبس انا ما عندي ديون او مستحقات للشرك : ميهاف

 هذا توقيعك على اوراق الشيكات صح : تطلع لها اوراق هر املدي

 صح هذا توقيعي : ميهاف

 باقي من املبلغ ما سدد هالبنك حجز على الرصيد ولس : هاملدير 

 كم باقي مكن املبلغ ما اندفع : ميهاف بضياع

 همليون و اربع مائ : هاملدير 

  هكم مليون و اربع مائ: ميهاف شهقت

 و املحل  هرين نحجز على البيت و السيار بس مظط هاسف: هاملدير 

 مافي حل ثاني  : ميهاف بحزن 

https://jadidpdf.com



 
81 

  ههذا علشان حق البنك حسب الوائح لكن باقي حق الشرك : هاملدير 

ارسلت املندوب علشان  هالشرك هواحنا اخلينا مسؤليتنا بإبالغك وعلى فكر 

 الاجرات هيصرف الشيكات بس انت عارف

 .....يعني كيف؟ : ميهاف

ما صرفنا له املبلغ الن شرط  همن الاقال هملى قدم الشيكات مع صور  : هاملدير 

 عقدنا معك انه نجز على املمتالكات

عن طريق البنك او ارجع  هوكيف اتفاهم مع الشرك: ميهاف بتوتر واضح

 نفسها هللشرك

نفسها الن حق البنك ناخذه بالحجز على  هاتوقع انك ترجعي للشرك : هاملدير 

 املمتلكات

 

 هاف طلعت من البنك منهار ميه

الزم لس كيف اجيب  هالي حوليها فيصل السبب انا الزم اكلم هضيعت حيا

 كيف هرقم

 كلها انها تجيب رقمه لكنها ماقدرت  هحاولت عن طريق عبد الكريم والشرك

 .....هالزم بس ايش لون وفكرت وجات على بالها فكر  هالزم اقابل
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راحت لقصر فيصل  هكامل قواها العقليراحت للموت برجليها راحت لقدرها ب

تتكي  هواخذت معها عصاي هكبير  هبعد ما عرفت عنوانه ولبست لبس حرم

 عليها 

بتكلم  هالالكتروني هوقفت ساعات وهي تترجى الحرس انه يفتح له البواب

 الاستاذ فيصل 

 بعد ما طفش منها الحارس دق على فهد  هوهددوها بالشرط هبس مافي فايد

 من الصبح تبي تدخل لطويل العمر  هاستاذ فيه حرم : الحارس

 ماعرفت منهي او ايش تبغى : فهد

  هبالسن وياهلل تمش ي ومعها عصاي هكبير  هحرم : الحارس

 تبي تقابلك  هكبير  هحرم هطويل العمر الحارس يقول في : فهد

ومنحني  همعها عصاي هكبير  هو شاف حرم هالخارجي هفيصل شغل الكامير 

  هعليها فقير  ظهرها وباين

 فيصل كان جالس مع امه واخته

 جايب لي العجز لبيتي : ام فيصل

 ههههههههههههه هيمكن معجب : اخته
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 هههههههه هال يكون تغارين يالغالي : فيصل بمزح

للبيت في هذا  هتجي وحد هبس استغربت اول مر  هال ايش دعو  : ام فيصل

 الوقت

 او ما قدرت تجي  هالجمعوفاتها يوم  همر  هحرام يمكن محتاج : مريم

 (ويوزع صدقات على املحتاجين هيفتح باب قصر  هفيصل متعود كل جمع) 

 . ههللا يغنينا بفضل هوهللا انك صادق هاي : ام فيصل

 الف  62دخلها املكتب الخارجي وعطها  هشكلها مسكينه تبغى حاج : فيصل

 ضروري حاضر لكنه طلع يتصل تقول تبي تقابل سعادتك  : فهد بالتلفون 

 عن اذنكم : فيصل

 هوين يم : ام فيصل

 هشديد هما ادري يقول تبيني ضروري يمكن في ضيق : فيصل

 هللا يوفقك ياعمري ويحفظك ودام هللا معطيك وسع على غيرك : ام فيصل

 هان شاء هللا يم : فيصل

 هانا جاي دخل فيصل باملكتب الخارجي السالم عليكم ياخال : فيصل

وعليكم السالم وهي تعدل  : تذوب الحجر هوح بعذوبميهاف بصوتها املبح

 جلستها 
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 هقووووووووووي هههههههههههههه هو انت صراح : فيصل

تسوي فيني كذا  هبس ابغى اعرف انت لي.. طال عمرك  هانا اسف : ميهاف

 حرام عليك ال حقني في كل مكان 

  هتبلغ هالشغل وطردتني منه انت ما ترحم حتى البنك راسل

 وجلس بالكرس ي املقابل لها  هرك من وراء الطاولفيصل تح

 علشان اتكرم عليك و احاكيك شيلي الغطاء عن وجههك : فيصل

انا ماراح اشيل الغطاء والتحسب .. انت ايش فاكر نفسك  : هميهاف بصدم

 اني جايه اترجاك ال اصحى لنفسك انت مين وانا مين

بس ترى انا مو أي  شكله عجبك عرض ي السابق : هفيصل بخبث ونظره ماكر 

 ش ي يمأل عيني

 عليك هغريب هلو سمحت احترم نفسك وحشم اني انا حرم : هميهاف تقاطع

هذي ما اعتقد انه .......  هاما تربي هالاحترام الهل الحترام و الحشم : فيصل

 يجيب معا الاحترام ش ي

  هانا بتكلم معك في موضوع الدين الي للشرك : ميهاف بهدوء خارجي

اني ما وقعت على شيكات انت ترض ى الظلم لنفسك تتهمني بش ي مو  هقانا واث

 لي
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ايش  هتكلم عن الظلم والا ناسي ههههههه انت اخر وحد : فيصل بسخريه

 سنوات 2سويتي قبل 

 هاسمعني عدل بخصوص مازن هللا يرحم : ميهاف

ووقف معصب و  هفيصل من سمع مازن وهو شياطين العالم تجي بوجهه

  هها وصار يهز فيها بوحشيمسكها من يدين

 تتكلمين على مازن  هانت اوقح انسانه شفتها بحياتي جاي : فيصل بصراخ

 .........اسمعني انا ما  : هميهاف تقاطع

مخدرات زائده ليش ترمينه  ههو صحيح انو مات بجرع : هفيصل بعصبي

 بالرصاص 

 ..........اسمعني : ميهاف

بودي قارد حقونه يسحيونها للملحق تتكلم ونادى ال هفيصل ما عطاها فرص

 الخارجي 

 ........انت مجنون مجنون مازن ما سويت له : ميهاف بصراخ علشان يسمع

ويضغط بقوه خلتها تتوجع بصوت  هفيصل قرب منها ومسك فكها بيد

 مسموع 

 عندي هراح اوريك املجنون هذا ايش يمكن يسوي راح تكونين حبيس : فيصل
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 امللحق الخارجي وكان مظلم ومليان غبار دخلوها البدي قارد في 

 ورموها على الارض وخرجوا وقفلوا الباب 

و  هخالها تنام بسهول هميهاف ماكلت ش ي من يومين التعب الي تحس في

 الدموع تنزل باستمرار 

يبي ينام بس ما قدر معصب ما يدري ليه هذي البنت  هفيصل طلع لجناح

 تخلي عنده اضطراب في املشاعر

 

ي انا ليش احبسها ؟ انا اكيد ضيعت فيصل انت رجل مرموق كيف يارب)

 حقوق الانسان ه؟ هذا وانا عضوا في جمعيهمع حرم هتتعامل بوحشي

ومدت يدها وكالمها الوقح؟ طيب ليش ما . ال هذا حق مازن ما يروح هدر ؟

منك يافيصل تبغى ميهاف بقربك  هو اريح نفس ي ؟ هذي اناني هابلغ الشرط

يمكن ظروف . خانت اهلها ودينها واخالقها ؟ هبس هي خاينباي شكل ؟ 

فيصل يعيش في صراع ( انا شكلي بنجن . ؟ مافي ش ي يجبر على الخراب.جبرتها

 مع نفسه

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ..تتحركت بتعب ليش السرير اليوم قاس ي فتحت عيونها وهي تتحسس الارض

 ما قدرت ال انا على الارض املكان غريب حاوت توقف بس 
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 جلست تبكي بشويش وهي تتذكر امس ياويلي ايش راح يقول صالح انا وين 

 هسمعت صوت ضحك هجلست وفجاء

 فيصل كان جالس على كرس ي وينظر لها باحتقار 

 صحيتي ( الجمال النائم) sleeping beautyاخير : فيصل

 في وجهها  هوقف ومش لعندها ونفخ دخان السيجار 

انسان تحبس بنت عندك من غير  هانت وحش في صور انت مو انسان  : ميهاف

 أي حق

 لحد بيتي وتنافخين  هال بعد لك عين تكلمين جاي : فيصل بقرف

 .. بروح البيت  : ميهاف

 بس ما طلبتي بس قبل تروحين للبيت بعطيكي خيارين : فيصل

احتفظ بخيارتك لنفسك ما تهمني ال انت و ال خياراتك انا همني  : ميهاف

 ..الورطه اللي حطيتني فيها افتك من 

 طيب اذا قلتلك اني اخترت الخيار الثاني.. ال و هللا  : فيصل

 ال وبعد مقرر اجل ليش تسألني قرر الي تبي انا مو على كيفك : ميهاف

 ال ال انا كزوج احب الاحترام في التعامل بين الزوجين : فيصل

 !!!!!! عيد يمكن ما سمعت زين.. انت ايش تقول  : ميهاف برعب
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 مبروك مقدما ياحرم فيصل: فيصل

روح دور على وحده ترض ى فيك اما انا مستحيل اوافق على واحد  : ميهاف

 سادي مثلك

انا ما تزوجتك الا السبابي  : فيصل بغرور وهو ينفث الدخان من سيجارته

 هالخاص

 الاول وعدي لك قبل اربع سنوات اني اذلك و اهينك

من املخدر  هزايد هازن هو صحيح مات من جرعوالثاني اطالقك النار على م

 النار هانك تطلقين علي هكبير  هبس هذي جراء

 ....بس انا هميهاف تقاطع

انا حاب انتقم منك  هملى اتكلم ما احب احد يقاطعني بصراح : فيصل بصراخ

 ..بعدين  هوالسبب الثالث بتعرفين هبطريقتي الخاص

الاول يمكن يسبب لي ازعاج من انا حبيت ابري ذمتي الن الخيار  : فيصل

 الصحفيين و الدوخ انا رجل احب الهدوء همالحق

 ..ان شاء هللا تالحقق العفاريت وان ايش خصني فيهم و فيك  : ميهاف

 . بكبرها  هال تقولي ايش خصني الا انت السالف.. ال  : فيصل

 ما راح تفوت خبر يخص ولد اخت فيصل الـ هاكيد الصحاف
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وراح ...... جرايد القبض على مطلقت النار على مازن الـ تصوري عناوين ال

 و الدوخ  هتجي الصحاف

اكلمك على  هبس الزواج مو بالغصب وانا جاي : هميهاف تحاول تكون هادئ

 موضوع البنك

انا عند كلمتي قبل اربع سنوات راح تجين لي تزحفين تحبين  : فيصل بتحدي

 رجولي علشان اوافق اتزوجك

 تتزوجني وانت عارف اني ما ابيككيف ب : ميهاف

وبعدين ما تبيني هذي .. ما تعودت اني اشارك احد في قراراتي ياهانم  : فيصل

 يعني موعشان حضرت جنابك.. مشكلتك املهم انا اللي ابيه يتم 

تحلم اني اذل نفس ي لك انا حره وما بعد جابته امه الي يخليني انذل : ميهاف

 له 

 انه قدامك ال تحديني اثبت لك : فيصل

تحس ان هذي فرصتها تقول له الي في نفسها هو كل شوي يقاطعها )  : ميهاف

 انا مااطلقت النار على مازن ( تخوفها  هواسباب

الكف الي جاها من فيصل طيحها على الارض وصار يضرب بجزمته فيها وهي 

 على تتألم بصمت

 انا ما حب الي يستغفلني .. الا الكذب  : فيصل بصراخ
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 وهللا ما اكذب وهللا  : ف من بين شهقاتهاميها

فيصل جاء يبغى يمسك شعرها بس وقف ملا شاف وجهها ينزف حس ان 

 هروحه بتطلع من منظرها املغبر وعبايتها املتقطع

احس انه ابي احميها من  هحسبي هللا عليك يا ميهاف بلحظ.. انا ايش فيني ) 

 (احسها شيطان  هنفس ي وبلحظ

 ق الخارجي وكان فهد و البدي قارد يستنونه برى طلع فيصل من امللح

وابغاه يرميها عند الباب .. فهد خلي السواق يودي البنت لبيتها  : فيصل

 الداخلي و يرمي الظرف هذا معاها 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 مي وهادي  هالبيت مع ابرار وعيال هصالح الي كان جالس في حديق

رماها على الارض ورمى  هوحد هينفتح وواحد داخل ومعتفاجئ وان الباب 

 هجنبها ظرف وخرج وصالح يحاول يلحق

 استنى انت مين : صالح
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 صـ ا لـ ح  : ميهاف بصوت متقطع

 ميهاف : هصالح انفجع ملى سمعها وصرخ بقو 

 ....لـ هوهو يشوف حالها ومنظرها الي يوحي بانها مضروبه ومتعرض

و ونادت منى وامال الي جو يركضون وشالو ج هابرار دخلت عيالها بسرع

 ميهاف يدخلونها داخل

 لكن وقفهم صوت صالح وهو يصرخ

 فوق من امس هميهاف انت كنت وين انا احسبك نايم : صالح

 .....................................ميهاف تعبانه وما تقدر تتكلم 

 خلينا نطلعها فوق انت شايف حالها هصالح عفي : منى

 ابو هادي بليز  : امال

 ياعمري عليها ميهاف : أبرار

ان ميهاف راحت مع  هصالح كان دمه يفور و الالف الافكار تجي في باله معقول

 ايش صار .... واحد او انها تعرضت للـ

الظاهر ان ... تكلمي وهو يجرها من شعره ويوقها مع مين كنت يا : صالح

 عليك هعيشتك بفرنسا ماثر 

 ك ياخوي تسوي فيني كذاحرام علي : ميهاف
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 الي سوى فيك كذا..... تكلمي ال تجلطيني من الـ : صالح

 ال يروح فكرك بعيد يا اخوي : ميهاف بصياح

 أي فكر أي فكر اخر ش ي اتوقعه منك  : صالح

 ....وهللا انه ما احد مسك شعره من راس ي انا انا : ميهاف

ت عين صالح على ما تدري ايش تقول كل الدفاع الي عندها تبخر ملى طاح

 . هالظرف كانت خايف

يقلبها يزيد الغضب عنده وهو يرمي  هصالح فتح الظرف و كانت كل صور 

  هانفجعت ملى شافت صورها في مالبس خالع هالصور عليها وحده وراء الثاني

 مو انا وهللا مو انا  : ميهاف

 الي عطيتك ههذي اخرت الحري: صالح

 مستحيل هذي مم ميهاف : امال

 ال حبيبتي ميهاف ماتسوي كذا  :منى

 هخلينا نفهم السالف: أبرار

وهذي الصور ايش تقول ايش  هالاخت مسويه فيها محترم هأي سالف: صالح

بصراخ جر ميهاف وطلعها للغرفتها وقفل الباب عليهم ويسمع صياح وتوسالت 

 البنات وراء الباب
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 . صالح جلس على الكرس ي منهار وهو يرجف 

تنزلين راس ي لالرض ليه تخليني ما اقدر ارفع راس ي من  ليه ياميهاف ليه

 هالفضيح

 ما عاش من ينزل راسك ياخوي  : ميهاف

 ...وليش كاتب اسم الاستاذ فيصل الـ  هايش اسم هبس وال كلم : صالح

ميهاف بضعف الخوف و الجوع و الالم من ضرب فيصل و من عذاب اخوها 

 كان اقوى منها

نا كنت في املستشفي وتعرضت للسرقه وانا صالح انس ى الرقم ا : ميهاف

 هطالع

 ما احذتي البنات معك هوانت متى رحتي املستشفى ولي : صالح بعدم تصديق

 الفجرو البنات كانوا نايمين  هست هالساع : ميهاف

 

 تحسبي كذبتك بتمش ي علي والصور هاه الو هللا : صالح

د ما ادري من وين معي من قبل وصلت بالبري هالصور كانت بالشنط : ميهاف

 وانا كنت باحرقها

 اسف ميهاف بس كالمك ما يمش ي علي انا بدق على الرقم : صالح
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 ميهاف بنفسها ال وهللا رحت وطي 

 طيب انت اذا اتصلت ما راح تستفيد ش ي : ميهاف

 تستغفليني ياميهاف الرقم مكتوب على الضرف يعني يبيني ادق عليه : صالح

 غلط الذبحك  هوهللا لو انك مسوي انه يكتب الرقم بس ههذي ثق

انه ملى يشوف اخوها متصل يمكن يخاف او يحل صالح  هميهاف كانت متوقع

 هاملشكل

 واتصل على الرقم الي على الظرف هصالح طلع تلفونه من جيب

 السالم عليكم : صالح

 وعليكم السالم : .....

 الاستاذ فيصل املحمد : صالح

 ه بغيت ش يعفوا انا مدير اعمال : .......

 في موضوع خاص هممكن اكلم : صالح

اسف اخوي الزم تأخذ موعد من قبل علشان نحجز لك وقت مع طويل  : فهد

 العمر

 بس املوضوع سري وعاجل: صالح
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العفو اخوي بس الاستاذ فيصل ما يكلم الابموعد واذا تحب اتصل  : فهد

 املغرب  7 هالساع

 تم  : صالح

في  همديري شركاته وجلس يشرب له قهو  فيصل انهى الاجتماع العام مع

 هاملجلس الخارجي لقصر 

 عند الباب هاستاذ فيصل الوالد : البودي قارد

 حياها ام فيصل  : فيصل

 مساء الخير ياالغالي : ام فيصل

مساء النور الحلى ام ليش تجين وتعبين حالك كان امرتي وانا اجي : فيصل

 عندك 

 بغيتك بموضوع مهم قول تم: ام فيصل

 تم ما لك الا الي يرضيك : فيصل

 عبير : ام فيصل

هللا يرض ى عليك يامي تكلمنا في املوضوع هذا كثير عبير اختي وبس  : فيصل

 مستحيل اتزوجها

 بس البنت تحبك وتستناك وان اشوفك تعاملها بحنان : ام فيصل
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 انا احترمها اعاملها زي اريام و مريم بس مو اكثر : فيصل

 تفسر الاهتمام حب وغالبس عبير  : ام فيصل

 من راس ي كلش ههذي مشكلتها يامي انا الزواج شايل: فيصل

و مرام الي توك  هال و هللا تضحك على اجل دينا وش ي وال الثاني: ام فيصل

 مطلقها

 ههههههههه هللا يهديك يا امي كيف عرفتي فيهم حريمي املسيار : فيصل

وجك عبير او حتى احلى بنت والي تسويه هذا صح انت اشر وانا از  : ام فيصل

 من معارفي

 هو متعلم هقوي هشخصي هتكون مثقف هابغى وحد هانا مواصفتي صعب: فيصل

 هوياليت تكون متفتح هوجميل

ما طلبت كل املواصفات في اماني بنت صديقتي ام سعود  : ام فيصل

 لوتشوفها كيف تشرف امها في الحفالت

هذي  هبصراح هالاخير  هالخطبشفتها ب هال يمه ال يكون اخر وحد : فيصل

 ابد كانها مانكيان متحرك هماعندها ثقاف

احالمك  هلو ماجبت لي امير  هانا صبرت عليك كثير معك لين بكر : ام فيصل

 ترى انا بزوجك بخطب لك بدون رايك

 وليه يمه هههههههههههه : فيصل
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 خلى املسكينه عبير تقتنع من صدك : ام فيصل

 (هوطرت على باله فكر ) ههللا يسهلها يم : فيصل

 السالم عليكم وتحضن امها واخوها : شوي وتدخل عليهم مريم

 هوينك لهل الحز  : ام فيصل

 في قلبك هالفقراء كان حز  هكان عندنا حفل خيري وهللا لو تشوفين يم : مريم

 بعطيك توزيع عليهم هثاني هتأثر في كالمها اذا رحت مر  : فيصل

 ي للبيوت بنفسك تروح هال هذي اخر مر  : ام فيصل

 وانا بزر  ههللا يهديك يم : مريم

 وال يهمك عمل الخير نسعى فيه راح اخلي البودي قارد يروحو معك : فيصل

 العجوز الي جاتك امس هعلى فكره فيصل منو الحرم : مريم

. في نفسه هههههههههه ميهاف عجوز )وعطيتها املقسوم  همحتاج : فيصل

 (هههههههههه ياترى لو كبرت بتسير عجوز حلوه

 فكر في املوضوع عدل ترى معك يوم كامل تفكر  : ام فيصل

وفيصل فتح الاب توب وقعد يشتغل في  هخرجت ام فيصل و مريم للحديق

 الاسهم 
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استاذ فيصل فيه واحد اسمه صالح يبغاك في موضوع  : فهد هدخل علي

 شخص ي على الجوال

 هههههه متى بيتصل : فيصل

 مرات  4يل العمر وبعد دينا اتصلت ياطو . 7 هالساع : فهد

 شكرا حول الجوال على الجوالي الشخص ي : فيصل

 اتصالت رن الجوال  هبعد عد

 هال وغال بعمري  : فيصل

 يا احلى قاطع هفصولي وحشتني موت ايش هالغيب : دينا

 ..ال كذا انا مااقدر اتحمل الدلع حبه حبه علي : فيصل

  هغيبياعمري طولت ال هبتجي الليل : دينا

 اني اجي على مزاجي هانت عارف : فيصل

 نفس ي تنور بيتي  : دينا

 دينا ال يكثر طلبك واعاقبك زي مرام : فيصل

 بخوف ال والي يخليك لغاليك : دينا
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 ..عفيه عليك  : فيصل

 باي ياقلبي : دينا

فيصل سكر وجلس ينظر صالح يدق عليه يبغى يعرف ايش املوضوع 

 الشخص ي 

يصل ملى شاف رقم صالح وطلب منه يجي على القصر رن الجوال ابتسم ف

 في مكتبه الخاص  هوقابل

الي على  هاول ما دخل صالح بهت فيه فيصل وقال في نفسه صاحب الصور 

 الكيك هههههه

 هحس براحه غريب

 اهال وسهال بو هادي : فيصل

 السالم عليكم مستغرب انه يعرف اسمه : صالح

 وعليكم السالم تفضل اجلس: فيصل

 وسكت.... اـن ا وجدت رقمك على مظروف مع... معك صالح ال : لحصا

 قصدك مع البنت  : فيصل

انا متلخبط الي  هلو سمحت ياطويل العمر ابغى اعرف ايش السالف : صالح

 جاب البنت دخلها و رمى الظرف
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 هذا سواقي الخاص: فيصل

 ...........................وما قدر يكلم...... يعني البنت كانت مع مع : صالح

 كلها هال يروح فكرك بعيد راح افهمك السالف : فيصل

 صالح موقادر يتماسك من الغضب و القهر

 هطال عمرك اني كنت مار من شارع التحلي هالسالف : فيصل

 تتحرش وتالحقها وكانت بتصدمها  هوشفت سيار 

و الهيئه كانوا باخذوها هي و  هوتجمعت الشرط هالبنت كانت حالتها صعب

 الولد

بس انا كنت شايف الوضع من الاول وتدخلت وعلشان مركز واسمي الي له 

 وزن طلبت منهم ييسكتوا على املوضوع 

وان نزلت تهاوشت مع  هوطلبت من سواقي يوقف ويشيل البنت في السيار 

 مايتعدى على حرمات الناس  هوضربته علشان ثاني مر  هصاحب السيار 

مع الولد و لقيت املظروف طايح و  وخليت البودي قارد يتعاملون عدل

 ..عطيته السواق 

 عند حده ال تخاف هو الولد وباين عليه واصل بس انا راح اوقف
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هللا يوفقك ريحت نفس ي و هللا اني خفت : هصالح باعجاب بفيصل وموقف

 عليها كثير

 انا مو عارف ارد لك الجميل كيف

 و لو ال شكر على واجب انساني : فيصل

 من املستشفى  هالت ان واحد ضايقها وهي راجعاختي ق : صالح

بس انا ابغى تتأكد من اختك يعنى لو كانت معطيه الولد ش ي او  : فيصل

 صور يمكن يستخدمها ضدها او مسجل لها مكاالمات

انا واثق بميهاف اختي مستحيل تسوي كذا يمكن احد مسوي لها ش ي  : صالح

 ياستاذا فيصل

 لها صداقات ابد حدها الشغل و البيت ميهاف تمش ي وعينها باالرض وال 

طيب املوضوع عندي ال  : (وهللا انك مو داري عن اختك وش تسوي ) فيصل 

 ********واملوضوع خالص وهذا رقمي هتحاتي كلها ساع

 وخرج  هصالح شكر 

 خالص ميهاف كافي بكى حرام عليك : منى

 ميهاف قولي لنا شو صار بينك وبين صالح : امال

 البنت بتموت من كثر الحاحكم  همال كفايمنى ا: ابرار
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 اتصلي على صالح شوفي وين راح  : منى

 نبي الدكتور مليهاف: امال

 ما فيني ش ي قلتلكم روحو عني خلوني اهئ اهئ  هانا طيب : ميهاف بضعف

 الا باهلل عذاب هل بنت  هالحول وال قو  : أبرار

 مرتاح شوي دخل صالح عليهم و وقفوا كلهم من الخوف بس شكله كان 

 مساء الخير : صالح

 مساء النور كيفك الحين : أبرار

 الحمد هلل ويناظر ميهاف بحزن ممكن تتركون شوي  : صالح

وهو يشوف الحزن  هطلعو البنات وجلس على السرير ومسك يدها املرتجف

 بعيونها

 اسمعي انا قابلت الاستاذ فيصل وقالي كل ش ي وانا فهمت املوضوع : صالح

 (وهي تترتجف من الخوف املجنون فيصل ايش قاله) همت ايش ف : ميهاف

 اشهد انه رجال و النعم فيه  : صالح

 (ايش قايال النذل لصالح ..........) : ميهاف

رجال شهم وتطمني هو وعدني انه بيغطي على  هوقف معنا وقف : صالح

 كالم الناس ما يرحم هاملوضوع وانت عارف
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 .........بس انا : ميهاف

وراح اعرف كل الي وراك  هانا شكرته بس املوضوع ما راح اسكت علي : صالح

 ياميهاف وياويلك لو القى ش ي عليك 

 انا ماسويت أي غلط : ميهاف بضياع

 راح اشوف يا ميهاف : هصالح وهو يطلع من الغرف

 ابرار ابي اطلب طلب بسيط قولي تم : ميهاف

 تم ياعمري  : ابرار

 رقم فيصلجوال صالح ابي منه  : ميهاف

 عندك هاعتبري : ابرار

واخت تفتش بالبريد و  هقامت ميهاف واخذت دش ونزلت سوت لها قهو 

من  هثاني همن البنك يذكرون فيها بالقرض و رسال هالجرايد شافت رسال

اااااه ضربتين بالراس توجع ايش تبي مني يافيصل ) هعلشان املديوني هاالشرك

 طتها الرقمواخفت ارتباكها بدخول ابرار الي اع

 مرات لين مارد 4دخلت ميهاف غرفتها وسكرت الباب واتصلت على الرقم 

 : فيصل كان متعود على دينا تتصل عليه كذا فرد من غير ما يطالع بالرقم

 الو دينتي
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 لبتهوفن هميهاف من سمعت الصوت الذايب الي املصحوب بموسيقى كالسكي

 الو مرحبا : ميهاف

 مرااحب ههههههه : هالصوت الخطير  هحفيصل غمض عيونه وذاب من ب

 استاذ فيصل انا ميهاف مش دنيتك : ميهاف

ما كفاك الي  ههههههههههه حلمك تصيرين دنيتي وش تبين متصل: فيصل ببرود

 صار امس

عمري  هعايف هلي.. ال انشاء هللا  : انها توصله همتعمد هميهاف بقرف وسخري

 يدل على نذالتك واذا فرحان بالي سويته هذا.. اصير دينتك 

 نذالتي اجل شكلك تسابقين الاحداث الا من وين جبت رقمي  : هفيصل بوقاح

 صالح.. من وين يعني  : ميهاف

انه دينا حفت لين ما سمحت لها تتصل على هذا الرقم وانت  هعارف : فيصل

 وتهزئين هبكل سهوله داق

 اسمعني عدل انت ما تهمني ال انت والدينا هذي : ميهاف

 لو سمحت ال تغلطين على زوجتي : "فيصل

ممكن تتكرم علي من وقتك دقايق ابغى اسائلك انت ايش قلت  : ميهاف

 جالس يمدحك عندي وانت سبب املصايب.. لفيصل 
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هههههه قلت اني انقذتك من واحد يتحرش فيك انا بغطي على  : فيصل

 هالسالف

 وما قلت انك انت الي تحرشت فيني واذيتني : ميهاف

انا .. هلل انا ما تحرشت فيك انت عدي الحق  هال الشهاد : هخريفيصل بس

 مارحت الحد انت جيتي لي برجليك يا ماما 

الشغل الي طردتني منه  هالبنك انا بعد جيت لعندك وسالف هوسالف: ميهاف

 الدين  هوسالف

 عليها هالشغل انا وظفتك فيه وشلتك منه والديون كلها انت موقع : فيصل

استاذ فيصل ولي يحفظ لك كل غالي : اسلوب الاستعطاف ميهاف تستخدم

 اسوي أي ش ي بس ابعد اهلي من الوضوع  همستعد

البنك يمكن يحجزعلى البيت ويطردهم منه والديون باسمي واملحل انت 

 ترضاها الحد من اهلك 

 تزوجيني هطيب بيدك حل هذا كله ببساط : الاستعطاف هفيصل عجبته نبر 

 بتوافق هالزواج انت بس تأشر والف وحد هعلى سالف ليش انت مصر  : ميهاف

بتوافق بس انا ما ابيهم كلهم انا قلتلك  ههذا انت قلتيها الف وحد : فيصل

  هاسبابي السابق

https://jadidpdf.com



 
116 

وعندي  هواذا تبين تعرفين السبب الثالث انا انسان عندي التزامات معين

فون زوجات مسيار وامي بتخطب لي ضروري اليوم بس لو تزوجتك راح يعر 

 و بنت عمي تيأس مني .. الزواج  هزوجاتي حدودهم وامي راح تسكت عن فكر 

 أي حدود يعني انت راح تستمر في معجباتك وزوجاتك وهللا وقح : ميهاف

اذا بغيت  ههههههه ال يروح فكرك بعيد يعني انا ابغاك تكوني موجود : فيصل

 افتك منهم

 بس كذا انت مضيع اكيد مضيع: ميهاف

انا شفتك من اربع سنين وشفت طرقتك في  همضيع بصراحليش : فيصل

 اكيد انك تطورتي ... اجل كيف مع الحريم .. التعامل مع الرجال 

 بقهر انت ليش كالمك جارح يمكن كان لي ظروف : ميهاف

 هكل البنات ظروف مادي ههههههههه حج : فيصل

مك و وانت ايش تستفيد من استخدامي ضد زوجاتك و بنت ع : ميهاف بصبر

 امك

 ههههههه هذا بس ش ي بسيط من العذاب الي بتشوفينه مني  : فيصل

وليش انا بأيش غلطت عليك انا محترمه معك ومع غيرك حتى اسئال  : ميهاف

 هزمالئي في الشغل او حتى في الدراس

 راح تعجبك  هحلو  هلي لك مفاجئ هالدراس هيقاطعها على فكر  : فيصل
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 لو تزوج بنت عمك احسن لك  هبصراح.. ك هللا يكفين شر مفاجئت : ميهاف

 ..ابيك انننننت .. اسمعي ال يكثر كالمك قلتلك ما ابيها  : فيصل

وليه ما تبيها انا اعرف ان الانسان يرتبط بشخص يبيه او يحبه او  : ميهاف

 يعجبه 

 او مناسب ملستواها وانا اعتقد في نظرك ما امثل من هذي الاشياء ش ي

 الي شرحتها لك من قبل هاسبابي الخاصبس انا عندي  : فيصل

 انا مالي ذنب فيها هاسبابك الخاص : ميهاف

انا متعودت اثني كلمتي وذا ما جيتي انت لحد عندي  : هفيصل يقاطعها بحد

 ..وحبيتي رجولي علشان اتزوجك ما اكون فيصل الـ هبكر 

ا ما ذلت الي عمره....... بهدوء ظاهري وانت ماحد قالك اني ميهاف الـ : ميهاف

 نفسها الحد 

بتجين ياميهاف وبتذلين عمرك بس يمكن الوقت يكون فات  : هفيصل بثق

 هبسيط هواعتبريها قرص هانتظري اول مفاجأ هوبعد ساع

 .........يافيصل هاعلى ما في خيلك اركب : ميهاف

في وجهه وهي ترجف من الخوف لو ان الظروف غير والزمن  هوسكرت السماع

 هلو ان يفهم انها مالها دخل في سالف همارمتها في طريق هحيامختلف لو ان ال

من الفرح اني بتزوج فيصل  همازن لو كانت ظروف غير كنت بكون طاير 
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متعلم وله مركز  هراقي هحلم كل بنت شاب غني وسيم من عائل......... الـ

انا  هان السبب الي قاله صحيح لهذي الدرج هاجتماعي ايش يبغى فيني معقول

 بعيونه هصرخي

 دخلوا عليها منى وامال ومسوين تركش كوفي 

 قلنا يمكن تبين تشربي معنا همسوين قهو  : امال

 هايه وهللا جات بوقتها تسلمي يا حلو  : ميهاف

 و هللا انت الي تهبلين هال انا ما اقدر ميهاف بجالل قدرها تقول لي حلو  : منى

 بس نقطونا بسكاتكم مافيا احلى مني  : امال

 هههه اكيد اكيد : فميها

 شكلك اخذها مقلب في عمرك : منى

 كل يشهد بجمالي ياعمري  : امال

 اقول بس ال يكثر ترى انا تؤمك: منى

 كلكم حلوين ههدوء شوي ليش مسوين غغلب: ميهاف

كنا نفرفر في املنتديات شوي واشفنا الردود على موضوعك عن تنسيق  : امال

 هالليالي الرومانسي

 وفين كالم البنات كان انهبلت ياميهافياي لو تش: منى
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 هوالا رسايل الشكر البنات عجبتهم الفكر : امال

 مارديت على مواضيعي هوهللا لي فتر  هاي : ميهاف

 ايش رايك نقراء الردود معك نتونس الحين ونعلق شوي  : منى

 تخبل هياي فكر  : امال

انهم  هعارف نفسين بس ما حبت تكسر خاطر البنات النها هميهاف كانت تعبان

زوتتغطى  هيسون كذا يبونها تغير جو تمددت على السرير وهي تحضن املخد

 باللحاف

 منوا قرائي اول رد : ميهاف

 يسلموووووووو ياقلبوا على التصميم الرائع_ بنت العز  : منى

 الذوق  ههذا يا صاحب هالتصاميم جوناااااااااان ايش الروع_ بكلمتي هملك

 اشتركت في املنتدى علشان تصاميمك ياعسل انا هبصراح_هجديد هعضو 

 انت مالك هواااااااااااو رووووووووووووع_هامللثم هالفارس

 جاتك على الخاص  هشوفي هذي رسال : امال

 املنتدى تطلب منك تمسكي موضوع بشكل دائم هواو هذي من مشرف : منى
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م فيصل الردود ويعلقوا ويضحكوا وبعدين ميهاف بعالم ثاني عال هوكملو قراء

قال وهللا لو ايش ما راح  هفيني قال بعد ساع هياترى ايش الي تبى تسوي... )

 (اخاف منك يا فيصل

ويدخل صالح ببجامته املعصب  هينفتح بقو  هما كملت كلمتها الا باب الغرف

 منفوش وهو يصرخ ميهاف ميهاف  هوشعر 

يهاف الي منى وامال راحوا النهم ماكانو البسين طرح بس صالح ماهمه غير م

 مسك يدها ويجرها من السرير

 همين الي واقف معك في الصور  : صالح

 اه صالح اترك ايدي : يده هومسك هميهاف كانت تتالم من الصدم

 مين الحيوان الي معك تكلمي  : صالح

 هذا راشد  : ميهاف

وهو يصارخ باعلى صوت وايش الي موقفه جنبك هاه جاوبي ال  : صالح

 لي كان يالحقك اليوم تذبحيني تكلمي هو ا

 هذا من الامارات ايش الي جابه هنا اليروح فكرك بعيد: ميهاف

يفتح )بعد  هأي بعيد اول الصور والحين هذا الراشد انت ايش مخبي : صالح

 وهذيى ايش( مقطع فديوا
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في  هالي راحت فيها للفل هفي حياتها املقطع مصور في الليل هكانت اكبر صدم

..  هزن و املقطع الثاني وهي تطلع معه الدرج والثالثما هوهي ماسك هالقاع

النوم املقطع وقف ملا اغمى على مازن طاحت في  هفي غرف هالصور  هالثالث

 من الرعب كان الشريط يمش ي قدامها هاغمائ هشب

الي وقعت على راسه جلس بضرب فيها  هصالح الي ما انتبهه لها من كبر املصيب

 وميهاف ميته اصال من داخلها

حاولوا مال ومنى يمسكون صالح ويوقفونه بس كان اقوى منهم وما طلع 

 من كثر الضرب الي معلم على جسمها ههامد هالاوميهاف جث

املشاعر ايش لون  هبس حرار  هشالوها على السرير وسوا لها كمدات بارد

تطفي من الذهول مسكت جوالها ودقت على فيصل واتصلت لين ماتعبت و 

 كتبت رساله 

ت رسالتك يافيصل بس انت لو قدرت تطول نجوم السماء راح تطول وصل) 

 . وارسلتها على جواله ( ظفر ميهاف

 ميهاف جاتك رساله تقرائيها : امال

 ال اعطيني الجوال : ميهاف
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وما بعد جات الي تحداني وانا عند ..... ال وهللا بطولك ياميهاف وانا فيصل ال)

زيك  ههذا اذا ما غيرت رايي ووحد وعدي راح تحبين رجلي علشان اتزوجك

اذا كنت تحسبيني زي زباينك الباقين فانت . قصدي  هاكيد فاهم.... بنت 

تغلطانه انا مامش ي في دروب الحرام قلتلك هذا ش ي بسيط استني الجاي 

 (الظهر هبكر 

 حسبي هللا عليك يا فيصل : ميهاف بصوت عالي

 لوها ايش فيكبوجه ميهاف خافو واسا همنى وامال شافو الصدم

 بعد كل هذي السنين؟؟؟........ فيصل ال : همنى بصدم

 ؟؟....بالضبط ايش الي جاب فيصل هانت الزم تقولين لنا ايش الحكاي: امال

 البيت والديون  هبس خبت سالف. هميهاف بضعف حكت السالف

 وانا اقول ليش ما تروحي الشغل: منى

 من غير سبب  هو موظفيطرد هبس هو ماله شغل في عملك معقول : امال

 هللا يعوضني خير شغل بداله شغل: ميهاف

 نقول البرار انها تكلم صالح: منى

 جبتيها اكيد صالح راح يتفاهم معها : امال
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بخوف علشان يذبح صالح ابرار وينخرب بيتها انت مجانين فكروا في : ميهاف

 وام  هوضع ابرار زوج

 ايش راح يسوي صالح فكري في حالته : امال

 ماراح يسكت يا ميهاف اليوم ضربك عاجبك شكلك كذا: نىم

 يسهلها هللا  : ميهاف

كانت .. هالفل.. مازن .. ابرار..فيصل ..نامت ميهاف بعد تفكير متعب صالح 

 صور تزعج نومها الكوابيس تالحقها 

 هصحت ميهاف الصباح على صرخ صالح الي شيال الدنيا فتح الباب بقو 

 ي ياهلل قدامينايمه حضرتك قوم : صالح

 على مين صالح افهمني : ميهاف

بعد الي شفته بعيني كيف اصدق هاه قولي ماتوقعت كل هذا يطلع  : صالح

 منك

 عندي تحت  هالجانبي هراح احبسك في الغرف

ابرار تكلم صالح وتهديه بعد ماشافته ساحب ميهاف بالدرج ويقفل عليها 

 هالغرف

 البنت هللا يهديك يابو هادي خف على : ابرار
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 اسمعها هوال كلم : صالح

 هبوهدي ميهاف مظلوم : امال

 ميهاف مستحيل تمش ي باهل درب : منى

انا املغفل الي سامح لها تطلع وتدخل على كيفها الظاهر ان فرنسا  : صالح

 مأثره عليها بس هين 

وصوتها واصل للبنات الي يهدونها من وراء الباب جلست  هميهاف تصيح بقو 

طلعت جوالها من جيب  هيش ذنبها تتعذب كافي انها يتيمتفكر بحالها ا

 البيجاما وارسلت لفيصل

بالكرهه و  هممزوج هالحقار  هانت قم.انت اكثر انسان سادي شفته بحياتي )

 (اكرهك تفهم اكرهك.القرف

 فيصل يقراء الرساله ويضحك لسه تكابر ارسل لها

ي درب فيصل بس ال باقي دقايق وراح تكرهي اليوم الي رماك حظك الشين ف)

 (تخافي انا وصيتهم عليك

 بضعف وخوف شوي ويفتح صالح الباب ووجهه اسود  هقرئت الرسال

 !!ايش فيه ؟ : ميهافخافت منه وانكمشت على نفسها

 البس ي عبايتك تعالي من غير كالم : صالح
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 

بل وتعيد لي ...  هتعيد لي الفرح...  هانتظرتك أيها ألامل لكي تعيد لي البسم

 ...تلت دمعه  هانتظرتك كي تمسح دمع... حياتي التي أوشكت على الفناء

 ... انتظرتك كي تبدد هذا الشحوب الذي اعتلى وجنتي 

 ...انتظرتك كي تنزع الحزن الذي استوطن قلبي الجريح 

 هانتظرتك كي تنقذني من حياتي الكئيب

 ...ذه الدنيا التي أعيشها وتخرجني إلى دنيا غير ه

 ...وانتظرتك ... انتظرتك 

 ... وعلى غير انتظار 

 ...تبدد ألامل وأصبح الفناء فناء أكبر 

 ...بحرا الينضب  هوأصبحت الدمع
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 ..وأصبح الحزن حزنا آخر 

 .. حزنا الينتهي

 .. حزنا ال ينقطع 

 .. ال يرد" قدرا" بل وأصبحت حياتي حزنا

 لدنيا ليست لي حينها أيقنت أن هذه ا

 وأن هذا الزمن ليس زمني 

 .. وأن ألامل أصبح أملا 

 وأن املستقبل مثل الحاضر كما هو الحاضر مثل املاض ي 

 شبيه اليوم واليوم شبيه ألامس " وأن غدا

 وأن قلبي الجريح سيظل الحزن يالزمه أبد الدهر 

 النك بعيد عنه أشد ما يكون البعد 

 القدر؟؟  يا ترى هل ستأتي فرحتي أيها

 هل ستغيب دمعتي؟؟ 

 هل سيندمل جرح قلبي؟؟ 

 متى يا ترى يحل عيدي؟؟
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 واذا قسا القدر 

 وسلبني مهجتي ففراقك أيها ألامل سيكون لي الاعدام 

 البارت السابع

 

 

 

 

 بضعف وخوف شوي ويفتح صالح الباب ووجهه اسود هقرئت الرسال

 ايش فيه : ميهاف خافت منه وانكمشت على نفسها

 البس ي عبايتك تعالي من غير كالم : حصال

لبست عبايتها وطلعت وهي تمش ي بضعف و خوف من اللي جايها و مشت الين 

 ..الصاله اللي واقف فيها رجال عند املدخل 

 و باين عليهم رجال شرطه

 الضابط هميهاف حضر  هالانس : صالح

 ميهاف طاح قلبها في اخر رجولها
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للديكور الي انت  هالقابض هشركال هالضابط احنا جايين بخصوص قضي

 تشتغلي فيها

 الضابط هايش املطلوب حضر  : ميهاف بهدوء ظاهري 

 اليوم هوحد هالساع هفي الشرط هانت مطلوبه انك تحظري الجلس : صالح

 واذا ما حضرت : (وصلت فيك كذا يانذل) ميهاف ترجف 

تك يعني من مصلح هانت تخلفت عن املره الاولى وهذي الثاني : الضابط

 الحضور اليوم

 انا ما عندي خبر عن املره الاولى و ما عندي مانع احضر : ميهاف

ما عندك مانع هللا يسود  : صالح بغضب مكبوت و بصوت شبه مسموع

 وجهك على عمايلك السودا

 حرررام<< الن الحضور اجباري  هالشرط هراح تركبي سيار  : الضابط

 اما انت استاذ صالح اركب قدام مع السواق

حسبي هللا عليك ايش املصايب هذي الي تجي من وراك جايبه  : صالح

 الشرطه لين باب البيت امش ي قدامي للسياره

ميهاف مشت مع السجانات و اركبت السياره معهم في الخلف ودموعها تنزل 

 بقهر
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انا اصال من .. أنا اش سويت بعمري انا اللي جبته لنفس ي ) و تقول بنفسها 

لحالي و ايش خالني اتحدى فيصل ليش ما الفيال ه اروح البدايه غلطانه لي

 (بس هو استفزني ..... مسكت لساني 

وتفكر انه هذا اخر ش ي يمكن تتوقعه يصير لها مع  هميهاف ركبت السيار 

 هاملطلوبين و املجرمين بعد ما كانت مع املتميزين و املثقفين وصلت الشرط

 هونزلت مع السجانات لين ما دخلوا مكتب الشرط

 املدعي الاول حاضر : الضابط

 حاضر سيدي : عبد الكريم

 حاضر : املدعي الثاني

 (وهو مكسور بوضوح)الضابط انا حاضر معها محرم  هنعم يا حضر  : صالح

و  هعليك بالغ بعدم سداد ديون مليون و اربع مائ همقدم هالشرك : الضابط

 الوقت طاف وانت ما سددتي

 ................: ميهاف

 استاذ عبد الكريم يمكن تطلع الشيكات : طالضاب

هذي  : (الي باين عليه منصدم من ميهاف بس هو عبد مأمور )عبد الكريم 

 الشيكات طال عمرك وعليها التوقيع الي اقرته الشؤن 

 هكل الي قدامي شيكات حل موعدها وصاحب الحق يطالب بحق : الضابط
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يها من غير ما اعرف اش انا ما وقعت على ش ي يمكن وقعت عل : ميهاف بدفاع

 هي هذي الاوراق

هذا صوتها ) الضابط مفهي بصوت ميهاف املبحوح و حب يطول الكالم معها 

 (اجل شلون شكلها يا ويل حالي 

انسه ميهاف اثبتي انك ما وقعت على الاوراق الن التوقيع مطابق و  : الضابط

 مصدق

 ايمكن و قعت عليها صح بس ما اعرف محتواه : ميهاف بيأس

على حسب علمي انك متميزه في عملك يعني معقوله توقعي على  : الضابط

 ..ش ي ما تعرفين محتواه 

 بس ما اعرف اثبت برائتي.. قلتلك توقيعي صحيح  : ميهاف

و اذا تكسبين و قت هذا ش ي .. اذا كنتي تتهربين من الدفع هذا ش ي  : الضابط

 ثاني الني ما انصحك باملماطله النه مو من مصلحتك

 ليش مو من مصلحتي : ميهاف

 النه راح نحجز عليك بالسجن : الضابط

 !!!!!!!!انســـــــجن  : ميهاف طارت عيونها

 (و هللا ما خليك تتنهى يا فيصل ) ميهاف بنفسها 
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 الامور مو سهله فيها سجــــــــــــــن : الضابط

 اذا بتوديني السجن قلت لك ما عندي مانع : ميهاف

الا نفس ي اوديك بس مو للسجن ملكان ثاني الي صوتها  ) هالضابط بنفس

 (..........وطولها كذا خصاره فيها السجن املفروض تعيش اميره 

 هيعني مافي أي حل ثاني او مخرج لهالقضي : صالح

ممكن انه يتنازل  هحل واحد بس اذا كلمتوا صاحب القضي هفي : الضابط

 عنها وتحلونها ودي

 بد الكريمايش رايك ياأخ ع : صالح

 هواشوف راي هالراي لطويل العمر انا ممكن اكلم : عبد الكريم

 .وهم يتكلمون دخل عليهم فهد ووقف الضابط يحيي فيه 

 ان صالح يعرف انه مدير اعمال فيصل هاما ميهاف وقف قلبها خايف

 السالم عليكم : فهد

 وعليكم السالم : الجميع

 هفي القضيسامحني ظروفي اخرتني عليك ايش صار  : فهد

موجود وهو حاب انه يتكلم مع  هجيت في وقتك املدعي علي : الضابط

 سعادتكم
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 هفي خصوص التنازل عن القضي

 راح اشوف راي طويل العمر بس الزم نشوف موعد نكلمه : فهد

 نكلمه هاحنا شاكرين لك بس ياليت في اقرب فرص : صالح

 وع وبعدها نشوفاسب هفي اليابان ملد هسفر  هالاستاذ فيصل عند : فهد

 احنا اسفين اخ صالح الزم نحجز ميهاف في السجن : الضابط

منك يا  هاطيح بورط هانا كل مر .... )الاستاذ فيصل الـ  : صالح بضيق واضح

 (ميهاف

 ممكن تعطينا دقايق يا حضرت الضابط

 طلع صالح و ميهاف لالستراحه الداخليه في املركز

 ايقواتصل صالح على فيصل الي رد بعد دق

 الو : صالح بحرج

 الو : فيصل يبتسم بنصر النه عارف ان صالح راح يتصل

 السالم عليكم يا طويل العمر انا صالح اخو البنت الي انقذتها : صالح

 النذل<< هال وهللا كيفك وكيف اختك  : فيصل

 الحمد هلل بس انا ابطلب منك طلب ياطويل العمر : صالح
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 انت تأمر يابوهادي : فيصل

 .ما يأمر عليك عدو  :صالح

 هعليها بمبالغ مالي هاملوضوع بخصوص اختي ميهاف شركتكم رافعه قضي

وانا اخاف  هكبير  هوانت عارف املبلغ كبير وما نقدر نسدده والسجن فضيح

 هعليها حنا الحين في قسم الشرط

ال ال يابو هادي انت تأمر اعتبر الامر منتهي و انا راح اعاقب  : هفيصل يقاطع

 هفع القضيالي ر 

وهللا انك رجال وولد اصول بس ال تضر احد  : صالح اللي كبر فيصل بعينه

 هذي حقوق ومثلك عارف

 املوضوع انتهى وخذ اختك وروح البيت : فيصل بصدق

 مشكور ماتقصر ما ادري وين اودي جمايلك علينا : صالح

 ال شكر على واجب انا معجب فيك وواضح عليك انك شخص محترم : فيصل

 ..ح دخل هو و ميهاف للضابط اللي ابتسم يوم شافهم صال

 استاذ فهد و قع التنازل عن الشكوى .. ابشر يا اخ صالح  : الضابط

 ..الحمد هلل  : صالح اللي ابتسم بارتياح

 اذا ممكن توقيعك و توقيع الانسه ميهاف على التنازل  : الضابط
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 حاضر واخذ الاوراق ووقعها : صالح

 ..عي يا راس املصايب و ق : ووهمس مليهاف

 وخرجوا من املركز

 .ميهاف كانت تسمع لسب و خصام صالح وهي ودها تموت الحقير فيصل 

 اول ما دخلت غرفتها مسكت الجوال الا صوت رساله فتحتها كانت من فيصل

تترجيني وتحبين  ههههههههه اسمعي كالمي عدل صبري نفذ وان ماجيت الليل) 

ط الفيديو اللي عندي ملا قتلت فيصل وشوفي رجولي راح اسلم للشرطه شري

 (قتل  همين بيطلعك من جريم

ايش لون تبيني  هعمى يعمي وجهك كان ما عندك دم او انساني)ارسلت له 

 (اجيك بذا الوقت 

 (عادي دبري عمرك هذا شغلك مو شغلي)رد فيصل 

 (عادي اني اطلع من البيت آخر الليل لحالي )كتبت له 

 (ه طول عمرك فالته ياي ياملؤدب) كتب 

 (فالته في عينك اخوي مقفل الباب علي ) كتبت 

 فيصل عصب وقال في نفسه هين اصبري لين ما تصرين بين يديني

 (ال تلومين الا نفسك 9 هدبري عمرك لو جات الساع) رد 
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 هجلست تصيح وسمعها اخوها ودخل الغرف

سكر علي  هاحمدي ربك ان املوضوع انتهى فيصل هللا يطول بعمر  : صالح

 هاملوضوع بطلي صياح التمثيل هذا ما عاد يمش ي معي من اليوم و رايح طلع

 كالمي هما في سامع همن الغرف

( ايش السوات )  1 هقريب الساع هميهاف جلست تصيح وهي تراقب الساع

دقت على كومار يجي وطلبت من البنات يساعدونها النها بتطلع تقابل املسؤل 

 عن قضيتها

انا فتحت لك الباب وصالح ما يدري ال تاخرين  : دري عن السالفهأبرار ما ت

 وتورطيني معه

 وحنا بنأخر صالح اذا جاء قبلك : منى

 بتطلعين لحالك خذيني معك هبس انت لي : امال

 انا ليش ادخلكم معي بالسالفه هكفاي : ميهاف

بالضبط انفتحت  9 همع كومار الي وصلها للقصر الساع هركبت السيار 

عند املدخل الداخلي عيونها تراقب بحزن  هودخلت السيار  هالخارجي هابالبو 

املكان الي اقل ما يقال عنه بديع من جمال التصميم دخلها الحارس من باب 

 داخلي على مكتب فخم

 فهد اطلع انت والبدي قارد.. شرف مكتبي  : هفيصل بسخري
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 هالسالفانا جيت حسب طلبك بس ابعد اهلي من  : ميهاف بهدوء ظاهري 

 يعني عرفت كيف تجين : ومش ى لين ما وقف قدامها هفيصل قام من كرسي

 .................: فيها ماردت هميهاف الدنيا ضايق

 يال وريني ابي اشوف كالمي ينفذ بالحرف الواحد هليش انت جاي : فيصل

عن وجهها ونزلت عينها على الارض ملى  هميهاف انفجعت ملى شال الطرح

 على وجهه هشافت الصدم

 ايش هذا الي بوجهك : فيصل

 ..................ميهاف تبكي من جوا دم بس تكابر بسكوتها

اكيد صالح قام بالي نفس ي اسويه  : هفيصل مسك يدها ورفع وجهها يتأمل

تطين ,ايش فيك تأثرت من اثار الضرب مو هذا الي تبه )ههههه وبنفسه 

 (عيشتها

 على وجهها لكن مسكها هع الغطو ميهاف ماتت من القهر وجات بترج

 ترجييني يا ميهاف اتزوجك : فيصل

بضعف وبين نارين نار الذل من فيصل ونار ذل اهلها نزلت  هميهاف واقف

 دموع القهر على وجهها واهتز جسمها من البكاء
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فيصل الي هزت دموع ميهاف حتى الصميم من غير شعور كان بيرفع يده 

على ولدها ها  هو الحزن الي في عيون اخت هيمسحها لكن طيف مازن مر قدام

 ميهاف له وقفت حاجز بينه وبينها همن غير اهان

النصر بشوفتها  هوبدله بشعور الانتقام ونشو  هنفض شعور التعاطف ورا

 هذليل

طال عمرك اعرف اني مو من مستواك وال يشرفك  : هضعيف هميهاف بلهج

 لني زوجه لكاني اكون حرمك املصون بس ممكن تتكرم علي وتقب

ههههههههه انا ما قلت طلب انا قلت رجاء وبعدها تحبين رجليني  : فيصل

 هوهذي اخر فرص

وحست انها الخسرانه اذا ما طاعته وقالت بصوتها  هميهاف فهمت تهديد

 اهئ اهئ اترجاك يا استاذ فيصل تزوجني : املبحوح بترجي واضح

 فيصل ابتسم بنصر وهو يشوفها تنحني قدامه

وهي تجلس على الارض عند  هتحس ان الاوكسجين انسحب من الغرفميهاف 

 وحست الدنيا سودا قدامها وطاحت مغمي عليها  هرجول

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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وهي تجلس على الارض عند  هميهاف تحس ان الاوكسجين انسحب من الغرف

 ......//.......وحست الدنيا سودا قدامها وطاحت مغمي عليها  هرجول

وتحاول انها تفتح عيونها تحس انها من زمان  هتقلبت في سريرها وهي متعب

 هنايم

 امال ايش الي منومك عندي : ميهاف

 اش ال يسمعنا صالح : امال تسد فم ميهاف بيدها

 وش صار لي : بخوف هميهاف الي استوعبت هي كانت فين اخر مر 

 عدى املوضوع بخير وصالح ما حس بغيابك : امال

 مين جابني هنا : هميهاف قامت مفزوع

تحاول تشغل صالح وانت  هوطي صوتك أبرار املسكينه لها ساع : منى

 بتفضحينا بصوتك

 كيف جيت هنا : ميهاف

ياي يا ميهاف لو تشوفينه وهو يراقبك مع املمرضات الي شايلينك  : امال

 بخوف عليك ابنجن من شكله اللي يجنن جنتل مان

 ير ياميهافامير وربي ام : منى

 مين الي جابني مع املمرضات : ميهاف برعب
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 مين يعني ههههههه : امال

فارس الاحالم فيصل الـ ال ويقول حاولو تصحونها وطمنوني عليها وهذي  : منى

 بطاقتي و هذي الادويه و املراهم عشان تدهنون الاثار اللي عليها

رح ما نام من ابتصل عليه اكيد من البا هايه صح عطيني البطاق : امال

 الخوف

ميهاف في عالم ثاني نزلت دموعها وهي تذكر ضعفها و ذلها اكيد انه جابها بعد 

 ما اغمى عليها

 الو صباح الخير : امال

 الو صباح النور  : فيصل

 معك امال بنت عم ميهاف : امال

 اهال كيف ميهاف الحين : فيصل باهتمام

 اتو ما صحت وهي حابه تشكرك بنفسه هطيب : امال

 ميهاف ماتت من القهر كان ودها تذبح امال على تصرفها البرئ بس وش ذنبها

 الو : ميهاف

 الو : صوتها تطفي كل غضبه هفيصل بح

 شكرا : ميهاف بهدوء
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تسويه اذا جاك صالح اياني  ههههههههه ال تشكريني والي اقولك علي : فيصل

 هصالح الليل زين ايش اسوي ابي اسمع رد هوانت عارف.. وياك تقولين ال 

 هاوامر ثاني : هميهاف بسخري

 ايه داوي العالمات الي بوجهك سديتي نفس ي : فيصل بقرف

 جعلها دوم مو بيوم : ميهاف بتحدي

 ايش الي دوم : فيصل بتهديد

 سوري : ميهاف بصوتها الضعيف

تتميع بس الظاهر ان  هيكلم وحد هفيصل ارتبك من صوتها كانه اول مر 

 اجل ام اجلميهاف بتجلط فيصل ع

انه بيسألها  هدخل عليها صالح املغرب وفي عيونه كالم كثير وميهاف متوقع

 عن رايها في فيصل

 هميهاف في كالم ابي اقول : صالح

 ميهاف جات ترد بس قاطعها

بعد املشاكل الي جات من وراء دلعي لك راح يكون لي  هجب وال كلم : صالح

 .تصرف ثاني معك 
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يصل يبي يخطبك وانا منحرج منه اخاف انك تفشليني البارح كلمني الاستاذ ف

 هباملوافق هوبرد عليه بكر  همع الرجال أنا عطيته كلم

 هانا موافق هالليل هرد علي : ميهاف

 قومي جهزي نفسك ما عندك وقت هموافق : صالح بتردد

 اجهز نفس ي إليش : هميهاف ببالهه

 عرس ههو شارط انه ياخذك من غير حفل : صالح

 عرس هوليش من غير حفل : خوفميهاف ب

وانه بيملك وياخذك شهر عسل  هيقول ان وقته ما يسمح يسوى حفل : صالح

و املهر بيدفعلك كم  هاستقبال كبير  هللنمسا و اذا رجعتوا بيسويلك حفل

 ..مليون بس انا رديته و قلت انا اشتري الرجال 

 وانت ليش ترخصني ياخوي  : هكبير  هميهاف بصدم

 ل ما ينعاب والي شفته منك الايام الفايته يخوفالرجا : صالح

 طيب انا ما عندي مالبس يعني كيف جهازي : ميهاف

بياخذك بمالبسك الي عليك و هو ما قصر مجهز لك كل ش ي انت  : صالح

 من بتزوجين هناسي

 انس ى همعقول : ميهاف بقهر وحزن والم
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 هجهزي حالك لبكر  : هصالح بفرح

 كنهم كانوا فرحانين مليهافالبنات انصدموا من الخبر ل

 ميهاف بتصيرين حرم فيصل الـ همعقول: امال

 ياي ميهاف بيحسدونك ماليين البنات : منى

 هللا يهديه مستعجل : أبرار

اكيد الاخ مستعجل من يوم شفته مع املمرضات الي شايلينك  : هامال بعيار 

 امس و انا اقول الرجال راح فيها

 .......راح فيها الا انتيا عيني وهللا ما احد  : منى

 واو ميهاف انت بتتجوزين امللياردير فيصل الـ : ابرار

 هشفتي عاد اشلون انا مهم : ميهاف تتصنع الفرح

 مهمه وبس انا بتلزق فيك من الحين : منى

 هللا يعينك علينا: امال

الي اشترط فيصل انها تكون  هالبنات حاولوا انهم يجهزون ميهاف للملك

 هله مسافرين للنمسا يستنونهموان ا هعائلي

في املساء اجتمعوا البنات عند ميهاف بعد مالبست فستانها الي اصرو انها 

 هوحاولوا نهم يسون جو من الوناس هتلبسه واملكياج الي حطته اناملها الخبير 

https://jadidpdf.com



 
133 

فيصل غبي ما .ياعيني عليك اميهاف حتى فرح زي البنات ما فرحتي )<< لها 

 (يستاهلك

 وقعي هنا : تر على ميهافصالح دخل الدف

 ميهاف تمسك القلم وهي ترتجف وتوقع والدموع تنزل مثل الشالل

 مبروك وجهزي نفسك فيصل بيتعش ى وياخذك : صالح من غير نفس

 (هللا ياخذه)ميهاف 

 هماهو ملبس ميهاف الشبك : أبرار

يقول انه مستعجل وهي .. عندي وهو يقول منحرج يلبسها  هالشبك : صالح

 عه على طول ماله داعيبتروح م

اخوها وهي تبكي وهم  هلبست عبايتها ودعت ميهاف بنات عمها ومر  هبعد ساع

 .يوصونها ما تخرب املكياج من الصياح

 وودعها هي وفيصل هووقفت مع صالح الي ركبها السيار 

 وطمنوني عليكم وال اوصيك على ميهاف همع السالم : صالح

 هاف في عيونيهلل يسلمك وال توص ي حريص مي : فيصل
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ودخلت ميهاف بخوف وهي  هالروز رايس الطويل هفتح الحارس باب السيار 

لبعض من غير  همن جوا و الكراس ي مقابل هكبير  همن شكل السيار  همنصدم

 التلفزيون الي فيها ومظلله من جوا

وهو  هوبسخري هابتسامه غامض هجلس فيصل مقابل مليهاف وعلى وجهه

اكيد انك فرحانه و الا اقول  : هالعريض هلكوبيا هينفث الدخان من سيجارت

 هبتشققين من الوناس

 ................: ميهاف

 ..مبروك عليك العز و النعم اللي عمرك ما شفتيه لو بالحلم  : فيصل

 ........... : ميهاف

 انا اكلمك : فيصل رمى املاء من الكاس عليها

مو انت سويت الي  : يتهاوهي تمسح املاء عن عبا هميهاف تحس الدنيا صغير 

 تبيه وتزوجتني خالص ايش فيه ش ي ثاني

ما احتاج اعيد الاسباب الي تزوجتك علشانها ترى انا  : هفيصل بمكر وسخري

 ديني ودين الي يكسر كالمي

 افكك من زوجاتك و اتعامل معهم متى ما مليت منهم : ميهاف بهدوء ظاهري 

 اوامر ممنوع ارفع صوتي او ارد عليك يعني طالبتك

 امي واختي وبنتها على حق حتى لو غلطانين
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 عبير بنت عمي تعامليها باحترام متى ما اشرت لك بعديها

 عني واذا ما شكيت لك اطلعي منها

 ممنوع الكالم مع احد ممنوع الخروج ممنوع الطلبات

 اطلعي منها او اوقفي عند راس ي لين اقولك هاذا دخلت غرف

والس ي ديات  هالشرك هصالح واتنازل عن قضي باسمالفيال في املقابل اشتري 

 بتعطيني اياها

 هذي الشروط حافظتها زي اسمي ومستحيل اضيعها

 حدودك هزين فاهم : هفيصل بسخري

قدام الباب الداخلي للقصر جناح امه ونزل ونزلت معه  هوصلت السيار 

 ميهاف

 السالم عليكم : فيصل

 وعليكم السالم : امه واخته وبنتها باستغراب

 سلم على راس امه وحظن اخت وبنتها

بالضياع وهي تشوف من خالل نقابها املستوى الي عايش فيه  هوميهاف حاس

 فيصل وتشوف امه حش ى كأنها باالربعين

 الي وراك همين الحرم : ام فيصل
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 ههدي : فيصل

 ايش يافيصل : همريم مصدوم

 مو انتي بتزوجيني خالص ارتاحي : فيصل

 فيصل وش مركزها الاجتماعي يا همن أي عائل : مريم

 ال فصول بتروح من بين يديني : اريام

 انت الزم ترجعها الحين الهلها : ام فيصل

من شققك  هتجيبها البيت كان اخذتها لشق هفيصل عيوني مو أي وحد: مريم

 وبعدين صرفتها

 احالمك باخطب لك هما هو انت الي قلتي ان ما جبت امير  : فيصل

 هذي هي قدامك

 ياي مامي شوفي كيف عبايتها وال مغطيه وجهها بعد  :اريام

 اكيد انها تخرع.. الحمد هلل و الشكر كاننا رجال  : ام فيصل

 عندنا طلعها برى  هال تفكر يا فيصل انك تخليها لحظ : مريم

انا  هولد من أي كالم ناقص همجتمع راقي تجيني مر  هانا سيد : ام فيصل

 رتك جايب لي وحده مدري من وينفضايح عزوزوه متزوج امريكيه و حض

 اخوي عبد العزيز القي الزين هناك مو الشيف اللي هنا : فيصل
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 ال و هللا و النعم فيهم.. بناتننا شيف  : ام فيصل

 ..بالك مو شايف خير  : مريم

 اقول ال يكثر تراني اعطيتكم وجه تراني توني معرس ال تسدون نفس ي : فيصل

شوف يا  : من كالم ولدها مسكته بهدوءام فيصل الي حست انها بتنجن 

 ولدي تبي تونس نفسك كم يوم وترميها او تعتبرها زي زوجاتك املسيار

وال .. مستحيل اخلي صاحباتي يشوفوها  هرسمي هماش ي بس انك تخليها زوج

 هشكلها مي متعلم

 : هفيصل عارف ان امه راح توريها الويل جر ميهاف ورماها تحت رجلين ام

 هلك مو كن هاماعتبريها خد

ماابيها خدامه وال ش ي حتى الخدم عندي مو من أي مستوى الزم  : ام فيصل

 يشرفوني

ميهاف ماتت من العذاب الداخلي و الصمت الخارجي كيف تتحمل كل هذا 

امه تحسب اني طمعانه في ثروته واخته نفس الش ي وما يتشرفون في ) املهانه 

بس حكم  هن عادتي اتحمل الاهانتتهزأ فيني مو م هوحتى بنت اخته الصغير 

 القوي 

 (و هللا ما اخليها بنفس ي 

 حنا مسافرين شهر للنمسا: بيدها هوقفها فيصل بقو 
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 احسن ش ي طلعها من قصري انا ما اتحمل هذي الاشكال: ام فيصل

ودخل الرقم السري وانفتح الباب  همش ى فيصل برى الجناح وطلع البطاق

 هاوقفي قدامي وشيلي العباي : بتكسر حست ضلوعها هرماها على الارض بقو 

وهي تحس باحراج من نظرات فيصل  هو الطرح هميهاف شالت العباي

قرب لين ما لصق فيها وتامل انسياب الفستان الاحمر على جسمها  هاملتفحص

 ضيق من الصدر وبعدين يأخذ شكل طبقات السفل القدم

ي تفتن بالشدو الخمري ال هوهو يتامل عيونها الخضراء الفاتح هرفع وجهها بيد

ونزل عيونه على خدها وشفايفها وماقدر يمنع نفسه من  هو املاسكارا الزيتي

الثنتين على رقبتها حست ان  هعلى خدها ووحط يدين هطويل هطبع بوس

 هالدنيا اظلمت في عيونها والهواء انحبس ما يوصل رائتها من مسكت يدين

 حاولت انها تدفه لكنها ماقدرت

كذا علشان تغريني فان تغلطانه انت ما  هاذا كنت البس  :فيصل بقرف

 تحركين غير القرف و الاشمئزاز منك انا قرف من اتنفس انا وانت هواء واحد

باين شوي وتاكلني بنظراتك انا الي منقرفه منك انت واهلك ) ميهاف بنفسها 

 (الي يحسبو الناس عبيد عندهم 

 الكف الي اخذته هطاحت على الارض من قو 
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هذي كف الي بعدها هللا العالم  هحدودك ال تعدينها املر  : فيصل بسخريه

 ايش اسوي بك

اسمعي كالمي عدل انا رايح للنمسا شهر واياني واياكي يحس احد في القصر 

 .انك هنا

تنظفينها لك  هالاكل الي في املطبخ يكفيك وغرفتي ماتدخلينها الافي السبوع مر 

راح تنحبسين اسبوع كامل النها تنفتح وتطلعين ولو انقفلت عليك  هساع

 الكتروني

 طيب بس كيف اكلم اهلي : ميهاف تجاريه

 و ليش تكلمينهم اخوك ما صدق انه افتك منك : فيصل

 لو سمحت ياطويل العمر ابي اكلم بنات عمي : ميهاف بأدب

 هانا اقول كلم : وهي ما تدري حتى السبب هفيصل هجم عليها يضربها بعقال

قال بنات عمك قال تحسبيني اثق فيك ال اصحي .. ت هذا ردي واذا انعصي

 على عمرك

لو سمعت حس لك  : فيصل بصوت دق تلفونه وسكتها وهو يجر شعرها

 هاقطع شعرك الي فرحانه في

 هالوغال بعمري  : عذب

 اهلين بيبي : رانيا

https://jadidpdf.com



 
141 

 تمام تقلع طيارتي هعشر  هجهزتي ترى الساع : فيصل

 اجل بطلب طلب هرتك بيبي انا مو مصدقواااااو طيا : هرانيا بمياع

 صدقي ياروح فيصل وامري امر : فيصل بحنيه

 جديد علشان اصور الثلج اموت فيه هابي كامير : رانيا

عشر دقايق والسواق عندك معاه الكاميرا اللي تبين انا في املطار : فيصل

 هاموووو 

 احبك : رانيا

 هومنقرف هعيونها بقو  هجره لشعرها ومغمض هميهاف الي كانت ميته من قو 

 منه

للنمسا هههههههه  هالي قلته تسوينه وانا مسافر مع زوجتي الجديد : فيصل

شهر عسل وانت اقض ي عسلك هنا و اللي يخدموني هنا راح اوقف عملهم و 

 راح تقومين انتي بكل ش ي

 .ميهاف الضرب و الجوع و الذل و املهانه تعبها ما عندها رد 

 ايش اكلت البسه لسانك ما تردين : لفوق  هبوحشيملى شافها ماردت وقفها 

 تم يافيصل : ميهاف بضياع

 عيدي عيدي ماسمعت زين كاني سمعت اسمي حاف : فيصل
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 تم طال عمرك بس والي يخليك اترك شعري  : ميهاف بالم العالم كله

ايه كذا ابيك انا عند وعدي يا ميهاف راح اخليك تكرهين  : فيصل باستحقار

 هتك امك فيه وخرج وهو يقفل عليها الباب الاكتروني بالبطاقاليوم الي جاب

والي  هالاربع جدران تاكل ومن املوجود هشهر كامل مر على ميهاف وهي حبيس

عن  همقطوع هفي الصال هانتهت قبل ما ينتصف الشهر وتنام على الكنب

 العالم منى غير تلفزيون 

 سيق والرسمالش ي الوحيد الي يونس وحدتها حبها للترتيب و التن

وتركبها مع  هموجود هاستفادت من كل قطع هكانت تغير في ترتيب الصال

 بعض بشكل جديد

و املكتب يطل على  هالعريض هالاب توب قبال الشاش هغيرت مكتبه وحط

 الي مقفلها فيصل هالنوافذ الزجاجي

و رتبت سجالته و اوراقه و نظمتها له بشكل مرتب و هي تتحسر على و ظيفتها 

 ..انحرمت منها  اللي

كرس ي مزدوج لقت في  هالنوم وحطت بدال هشالت الكرسيين الي في غرف

على الكنبه وهذا  هجذاب هشيفونات رمتها بطريق هاملالبس مجموع هفغرف

 هالنوم النها خافت ما يعجب هالتغير الوحيد في غرف
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قامت ميهاف من الصبح وبدت الشغل في تنظيف واملسح والغسل وتفاجات 

 هدقايق دخلت بسرع 82شافت العداد الالكتروني له همفتوح هفتان غر 

في الفوحات وشغلت الشموع في  هورتبتها وشغلت البخور و الروائح العطري

 اليوم مر شهر واكيد بيرجع هال  هفني هو الحمام ورتبت الفوط بطريق هالغرف

لي وبخرت باقي الجناح ودخلت تغير مالبسها من املالبس ا هوطلعت من الغرف

 شاريها فيصل تدل على ذوق رفيع

بشوي وفوقها  هبيضاء حرير كلوش لفوق الركب هدورت استر ش ي و لبست تنور 

 بودي ماسك احمر بنقوش بيضاء

من قدام  هلبست صندل احمر عالي واكسسوار ابيض وشعرها رفعت اطراف

وخلت الباقي نازل مثل الحرير تحت خصرها مع طوق ابيض وحطت قلوس 

فيصل  هكارا سوداء وجلست على الكنب تقرأ كتاب لقته فمكتبوردي و ماس

.. 

تصوير و  هفي جلس هكانها عارض هاول ما دخل فيصل انبهر بميهاف الي جالس

 الي تشرح النفس هالا املكان الي متغير و الريح

الحمد  : ميهاف وقفت وعينها على الارض وما شافت الا طرف بدلته السوداء

 ههلل على السالم

هللا ال  : ذايب بالجو وبحت الصوت الي تضربه مثل الكهرباء ببرود فيصل

 يسلم فيك مبط ابره
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 شكرا طال عمرك : ميهاف ببرود

 انت هيه تعالي حبي يدي : فيصل ناداها

 انت طلبت اني ما اتحرك الا اذا اذنت لي : هميهاف منحرج

 تعالي سلمي : فيصل بمكر

وجع في شكله ما )عيونه بتاكلها مشت ميهاف وعيونها على الارض وتحس ان 

 مدت يدها( كأنه دوبه راجع من حرمته

فيصل سحبها مع يدها وعصرها بين يدينه في حضن طويل ميهاف صارت 

الوان من الاحراج كل ما حاولت تبعد يزيد في ضمها لصدره وتحس انها 

 هبدل الاكسجين دفن وجهه في شعرها ويشم ريحته العطر  هتتنفس عطر 

 هجذاب هنفسك بطريق ههههههههه عارض : ا يدورها بين يدينهفيصل ابعده

 تخلي الواحد ينس ى نفسه

انا ماعرضت نفس ي انت اللي شاري املالبس  : هميهاف حست بالذل من كالم

 وهذا استر ش ي لقيته

الفلوس الي  هاللبس حلو عليك يعني مو خسار  هبصرح : هفيصل بسخري

 اندفعت فيها

 د انا استاهل وال لك راي ثانياكي : هميهاف بدلع بتنرفز 
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احب الترتب و  ههذا طبعي وهذي طريقتي في الحيا: وتكمل بدلع غير مقصود

 .صيفي على قول اخونا املصريين  هيعني حط ببطنك بطيخ هالاناق

 اني اغريك و املالبس انت الي شاريها هفي املي 8انا وال فكرت 

 لك حدودك بس حبيت ااكد هزين انك عارف : فيصل بقرف

 ..................: ميهاف

فيصل فتح الباب الالكتروني ودخل ثالث من الشغالت ومعهم كراتين هدايا 

 هلون ودخلوا شنط هكل وحد

معك عشر دقايق ترتبين اغراض ي ودلع انا ما عندي ابيك تقومين  : فيصل

 بشغلك هنا من غير ما تكلم

 ابشر طال عمرك : هميهاف بطاع

 .اف فيصل عجبته لهجت ميه

بعد ما كملت شغلها وهو دخل . وميهاف تسايره تبي تكلم بنات عمها واخوها

و الورود  هالترتيب واسترخى في املغطس املليان بالرغو  هياخذ دش وعجب

 يزيل تعب السفر هالحمراء املنثور 

لي الحمام وانا الغبي الي اهاوشها الا خلها تدلعني  همرتب هفيصل بنفسه حليل

 هههههههههه هيلوق لي واستاهل

 ميهاف وجع انت وينك : فيصل يناديها من داخل الحمام
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 سم طال عمرك : ميهاف باحرج عند الباب الحمام وعيونها على الارض

 انت متى تعدلين ملتى انا اعيد و ازيد كالمي : فيصل بصراخ

 وهللا ما ادري انك تبي ش ي كان جهزته من الاول : ميهاف بارتباك

 ر متى بتعلمين وين روب الحمام و املناشفوجهه فق : فيصل بقرف

وجع في شكله ما يقدر اني استحي ايشلون بدخل عليه واعطيه ) ميهاف 

 (الروب 

 طال عمرك الروب و املناشف على الاستاند

انت ما تعرفي حتى اداب الكالم اول ادخلي  هوجع ياهمجي : فيصل يقاطعها

 وبعدين تكلمي

 ..........: (دخل عليه الحمام ال باهلل انجن ايش لون ا) ميهاف

خلتها تدخل بخوف وعيونها على الارض و تاخذ  هفيصل صرخ عليها صرخ

 سم : الروب وتمده له من خلف الحاجز

 هياي يا ماما ايش الحياء الي نزل فجأ : و من ورى الحاجز هفيصل بسخري

 عليك اضحكي على غيري 

 فيصل لبس الروب و خرج جلس على الكرس ي

  شوفي شغلك نشفي شعري يال  : فيصل
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واحمر وجهها وهي تقرب منه و  هغمضت عيونها بقو  هميهاف ما حبت تجادل

 .وتلفه  هوتمسح شعر  هتاخذ املنشف

وطاحت على ارض الحمام ورفعت  هملى خلصت دفها فيصل بقرف عن طريق

يدينها تتحسس راسها من ضربه الاستاند وشهقت ملى شافت نظرات فيصل 

 عن رجليها هاملرفوع هعلى التنور  همركز 

 وسحبتها على تحت باحراج ووجهها محمر

 .علي ترى عارفين بعض  هقلت لك ال تمثلين دور الشريف : هفيصل بسخري

 وال تنسين تنظفينه.. وعناد فيك ماراح تطلعين من الحمام قبل الليل 

 انها تكتم غيظها الن البنات واحشينها كثير هوخرج اما هي مظطر  هكمل كالم

ما نظفت الحمام جلست وفي املكان املخصص للجاكوزي على طرف  بعد

 هحامل هالرخام البارد وطلعت القلم والدفتر الي كان معها وجلست تصمم ليل

باللون الليلكي طلبتها احد املتابعات للقسم الذي تطرح مواضيع  هرومانسي

 هفي

 هبنفسجيال هرتبت الافكار النها بتعطيها امال تنزلها في املنتدى الليل

يفرش السرير املزين بمفرش من الساتان الليلكي باطراف من الريش ) 

 .بالريش  هالبنفسجي حتى املخدات مزين
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بشرايط من الساتان  هباللون التفاحي ملفوف هصغير  هوفي املنصف خدادي

 (احبك )  هاليلكي وفي املنتصف بطاق

 يالشيفون التفاحي والليلكي همغطي هالارضي

بكاسات باللون التفاحي و الليلكي  هيالشموع الصغير  هنمزي هالتسريح

 والكرستال

 هباستخدام الزيوت العطري هبالفواح هوالتنس ي تعطير الغرف

 والعصير يكون لونه بنفسجي

 ههديتك وغلفي هعن صندوق الكرستال الشفاف بداخل هعبار  هالهدي

 هليلكي هعلي الكمودينو بجانب ورد هوضعي هو التفاحي هبالشرئط الليلكي

 (هصغير 

ما بقى ش ي على املغرب وينفك  تنهدت وهي تحط الدفتر جنبها الحمد هلل

والا  هالحصار هللا يالدنيا كل هذا علشان تحديته و الاعشان رفعت يدي علي

 علشان مازن 

 دخل عليها فيصل و هي جالسه بالحمام

 هلنفذت الكالم والحين تعالي ابيك في الصا هههههه شاطر  : هفيصل بسخري

 تأمر ش ي : هميهاف خرجت الصال

 انا محتار وابيك تساعديني : فيصل بخبث
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 هانا في الخدم : ميهاف ببرود ظاهري 

 عندي ثالث هدايا ومحتار كيف اوزعها على زوجاتي هزي مانت شايف : فيصل

 هعادي يعني كل وحده لها استايل معين واهتمامات مختلف: ميهاف

ش ي جديد انا مناديك علشان توزعينها مو ال وهللا ما جبت  : هفيصل بسخري

 تفلفسين

 انا ما اعرفهم علشان ارتبها انت حدد وانا انفذ : ميهاف بصبر

 ملي نفسك واحترمي الي قدامك : هفيصل بوقاح

 هياطويل العمر هذي شنط : تمسك الصندوق الاولى هميهاف تمتص غضب

 والحفالتمن قوتش ي تناسب الي تحب شغالت السوق و الخرجات  هومحفظ

 طيب هذي اعطيها دينا : فيصل

ا عقد من الاماس على شكل ( وااااو) ميهاف تفتح الصندوق الثاني في نفسها 

 ههذي املاسه تناسب الي تحب الكماليات و الاكسسوارات والزين هفراش

 هذي اعطيها وداد: فيصل

 تامر ش ي ثاني : ميهاف

 هالثالث هلس ى باقي الهدي : فيصل

 هش ما تكون اكيد للثالثاي: ميهاف بصبر
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ال الزم تفتحيها علشان اعرف وصفك دام انه صدق في ثنتين  : فيصل بمكر

 هاكيد بينفع للثالث

وانصدمت ملى شافت القميص الاسود وتلون  هالثالث هميهاف فتحت العلب

الن الاسود يثبت نفسه  هالجديد ههذا اكيد هذا يكون للعروس : وجهها الوان

.. 

اكيد بيناسب رانيا ابي  ههههه وهللا انك صادق : هانتهافيصل مستمتع با

 اشوف مواهبك في الزيين غلفيها

 طيب انا ابي اشتري بعض الاغراض علشان ازينها: ميهاف

 اكتبيها وراح تجيبوها لك السواقين: فيصل

 حاضر بس ممكن ابيك في موضوع : ميهاف بأدب

 اخلص ي علي: فيصل

 دري عنهم وودي بعد اذنك اكلمهماهلي لي شهر ما ا : ميهاف بتردد

 ال : فيصل برفض

 وهللا وحشوني كثير انابس بكلمهم بالتلفون  : ميهاف بترجي واضح

ال تخليني امد ايدي عليك واضيع مالمح : فيصل بتهديد مسك يدها وجرها له

 وياهلل التضيعين وقت جهزي الهدايا.. وجهك ترى اسويها عادي 
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 (واهلي ما اكلمهم .يني اشتغل بهدايا زوجاتهوهللا قهرني الحين يب) ميهاف 

مشت بدون نفس وكتبت الطالبات واعطتها فيصل الي جالس يكتب الالب 

 توب

 مع مريم و اريام وتكلم بالجوال هبالحديق هام فيصل جالس

 العنود ههال وغال باالستاذ : ام فيصل

 هال بك اخبارك : العنود

 هبخير وعافي : ام فيصل

 روك يام فيصلالف مب : العنود

 هللا يبارك فيك : ام فيصل بارتباك

 صحيح انت ما عزمتينا بس فيصل يستاهل كل خير مبروك زواجه : العنود

 مغرقنا هخيره للجمعي هبصراح

 وهللا فيصل سوى زواجه في النمسا : ام فيصل ماتت من الاحراج

 وش معنا النمسا: العنود

 هعاد هذا شرط العروس : ام فيصل

 وين يا حسره<< اااااو وهللا ان فيصل مو هين ينفذ طلباتها ههههه و  : العنود
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 هههههههههه: ام فيصل من غير نفس

 يوم السبت هاكيد بنشوفها في الحفل : العنود

 الحفل هولو اكيد بتكون نجم : ام فيصل مسكت نفسها من الغضب

راح راح اخبر الكل  هانك مشغول هعلي انا عارف هاجل اتركي الدعو  : العنود

 على شرف حرم فيصل الـ هخاص هارسل دعو 

 تسلمين يا عمري  : ام فيصل راحت فيها من القهر

 مع السالمه : العنود

في  هام فيصل تعرف العنود ما ينفك من لسانها هذا من غير سمعتها املنتشر 

  هالاوساط الراقي

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

في  هلسانها هذا من غير سمعتها املنتشر  ام فيصل تعرف العنود ما ينفك من

 هالاوساط الراقي
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 ماما لي خمس دقايق احاكيك وال انت هنى : مريم

 بموت يا مريم من اخوك ذابحني يا فشلتي بين زميالتي : ام فيصل

 هللا يهديك يا امي وليش يفشلك : مريم

انت ماسمعت كيف العنود تتكلم عن حضور حرم فيصل للحفل  : ام فيصل

 ااااااه منها بنت الفقر... كيف انها بتشرفها  و 

 ال وحتى ما كلفت نفسها تسأل علينا وتسلم : مريم

 يمكن فصولي ما يببي يجيبها ياحرام اكيد انه متفشل منها : اريام بدلع

يا حظي هذي ايش لون بتعرف تتصرف في حفل مليان بسيدات  : ام فيصل

 املجتمع الراقي

 هفيصل يشوف له صرفيمه الزم تكلمين  : مريم

 و هللا بتجيب راسنا لالرض ههللا يعينا على الفشل هما فيه صرف : ام فيصل

 وش رايك يا ماما نطلب من فصولي انها تعتذر بشكل رسمي من العنود : اريام

 هوهللا انك جبتيها راح اخلي الاعتذار يجي من مكتبه على الدعو  : ام فيصل

 هالرسمي

 ل عارف حجم الي ما تتسمى وراح يعتذراكيد فيص : مريم بانتصار

 الا صحيح هي وش اسمها : اريام
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 هعساها العمى هي واسمها ايش نبي في : ام فيصل

 يعني من باب الفضول احنا ما سألنا وهو ما قال اكيد اسم قروي : مريم

ولونها خمري شعرها اسود  هطويل 64عمرها)في هذا الوقت دخلت عليهم عبير 

سلمت عليهم وحبت ( انفها صغير وفمها حاد هومريوش هبوي عيونها عسلي

 راس ام فيصل

 صباح الخيرات : عبير

 هال وغال ببنتي عبير : ام فيصل

 اهلين يا قمر وينك ما تنشافين: مريم

 حظي هوين يعني اندب قراد : عبير بحزن 

 (احسن ش ي سواه فصول انه ما تزوجها )اريام 

الي انقردتي بس حتى انا ما ادري ايش  ااااااه ياعبير هو انت : ام فيصل بهم

 راح اسوي بالحفل

 يا جعلها ما تجي وهللا قهر بنت هالفقر تاخذ فيصل : مريم

 شهر للنمسا هفيصل يسافر بوحد هاكيد ساحرينه والا العاد : ام فيصل

 والا تلوع الكبد هالا كيف شكلها حلو  : هعبير بغير 

 هلت العبايما شفناها حتى يوم جابها ما شا : ام فيصل
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 تصوري انها ماشالت النقاب عندنا : اريام بعجب

 هما نطقت وال كلم هوال املصيب: مريم

 ههههههه هاليكون طرم : عبير

 ان فيصل تزوج هياريت للحين ماني مصدق : مريم

 وانتم تقولون لي اصبري وهللا ما يالقي مثلك اصال ما احد ملى عينه: عبير

 ح طول معه اكيد فيصل بيتسلى شوي ويرميهاان شاء هللا ما را : ام فيصل

 

 الخدم للغداء هنادتهم رايس

 بتغداء معنا ههللا يعيين املقرود : ام فيصل

 هال اجل انا ما ني جالس : عبير سود وجهها

 اقول والي يعافيك خليك : مريم

الي خلت  هالعطر القوي هالطعام دخل قبلها ريح هقبل ما تدخل ميهاف لغرف

 همن قوتالجميع يعطس 

 هسالم عليكم هاي شل : هميهاف بعربجي
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خضراء  هلبس غير متناسق البلوز  هعيونها في ميهاف الي البس هام فيصل مطير 

حمراء وعليها  هوجزاء قوقها و التنور  هوجزاء داخل بالتنور  هباكمام طويل

 همر  هو التنوره طويل هرسومات ورود كبير 

واصفر و الروج حايس باللون اساس غامق وشادو اخضر  هاما املكياج حاط

 (نفسها تبي تقهر فيصل واهله  هعادم) باللون الاحمر  هالاحمر والبالشر مكثرت

 بسم هللا الرحمن الرحيم : ام فيصل

 ياحافظ : مريم

 هالقوي هواااو يا ميري افتحي النوافذ انصرعنا من الريح : عبير من القهر

 اريام حزنت عليها و على شكلها

 هالاكل الصحون ليش فاضيوين  : ميهاف

 هللا يصللحك يا فيصل من وين جايب هل الاشكال : ام فيصل

 ياعمري جوعانه : هاريام بطيب

 اكيد بنت الفقر ذابحها الجوع : عبير بقرف

 في الصحون وبدوء في الاكل هوبدأت يتوزيع الشورب هوقفت الخادم

 هامللعق هوش ذي ليش قصير  : وهي تقلبها هالشورب هميهاف اخذت ملعق

 زي الناس هجيبي لي ملعق هانتي هي : هوتكلم الخادم
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 وات مادام : عيونها همطير  هالخادم

 هوش ذا البخل املفروض تجبون مالعق كثير  : ميهاف بصوت عالي

لفمها وصارت تشرب منها  هالشرب هرفعت زبدي هبتقهر اهل هجريئ هوبحرك

 بصوت عالي

 انت ما تعرفي اصول الطعام : عبير

 ياربي صبرنا : همن الحرك همنفج مريم

هههههههههههههه لس ى ما شفتو ش ي ان ما طلعت عيون هالحقير )ميهاف

 (ما اكون ميهاف هفيصل واهل

 بدا السيرفس يقدم ستيك اللحم املشوي و الريش

عنك انا احط لعمتي ووقفت ومسكت اللحم بيدها تحط بصحن ام  : ميهاف

 فيصل

 شاء هللا انعمت عيونك ان : ام فيصل بقرف

 هورجعت ميهاف تاكل بصوت وهي تمص الريش و ترميها على الطاول

 اخت الكاس وقامت تصب لها عصير فراوله وتجلس

 من السيرفس وتعطيك عصير هانت ما تعرفي الاصول كان اشرتي لوحد : عبير

 ومين السيرفس انت : ميهاف بخبث
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 هههههههه اول اعرفي معناها وبعدين قوليها: مريم

 هامسحيها بوجهي هاملر  همعليش عبور  : صلام في

 سامحوني : هميهاف تحرك يدها بقصد و تكب العصير عاى الطاول

 انت ما تعرفي تجلس ي زين هوجع يا غبي : عبير

 هخالص انا قايم : ميهاف

 هبجد اسف داست رجل عبير وهي توقفوهللا همدروس هوبحرك

ذهول ام من كل نوع ومشت لجناحها وسط  هفي هواخذت صحن وحط

 فيصل و الي معها الي منفجعين من هماجتها

اول ما وصلت الجناح نطت على الحمام تاخذ دش  هميهاف طلعت بعربجي

 سريع تغسل الالوان الي على نفسها وميته من الضحك

عليها وهي تفكر بموقف فيصل ملى  هالي نايم هميهاف تقلبت ببطئ على الكنب

ميهاف ماشافته بعدها أ : ان مبدعشاف الهدايا الي غلفتها ميهاف باتق

تنهدت وقامت رتبت الجناح . ضحكت وهي تتخيل فيصل كل يوم عند حرمه 

حرير موف بخيوط ولبست صندل  هوتروشت ولبست بنطلون جنز على بلوز 

عادي موف وربطت شعرها ذيل حصان وجلست تاكل شاندوش مورتديال الن 

 الظهر 3 هماتجيب الغداء الا الساع هالشغال
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وسامع من الكالم اشكال و الوان بتحقير  هيصل الي دوبه متغدي مع اهلف

 هميهاف وامه الي قالت له يعتذر عن الحفل

 مع فهد هدخل مكتبه وبدء يراجع اوراق

 هالخيري هلحرمكم من الجمعي هخاص هفهد طويل العمر ذي دعو 

هو  فيصل ابتسم وهو يتذكر العنود الي تذيه من كثر ما تدق عليه تشكره بس

 (وهللا جاء دورك يا ميهاف)فاهم قصدها 

يا  هوما علم امي الا في الحفل نفس ي اشوفك مذلول هياهلل راح اخليها مفاجا

 ميهاف هههههههههههههه

 في املكتب هفهد طلع من عند فيصل الي نادا ميهاف عند

 هوبصراح.يوم السبت  هخيري هلحضور حفل هانت مدعو  : فيصل بدون نفس

 ني بالحضور حتى امي اكيد ما تبك تحضرينانت ما تشرفي

من  همايهمني حفالتك واذا حضوري ما يشرفك دور وحد : ميهاف بهدوء

 حريمك تروح بدالي

 : مسك ذراعها ونزلها ملستواه وصار وجهها مالصق لوجهه هفيصل بعصبي

 ..اول كنت مخطط انك متروحين بس الحيين 

دام انا موقد  : لها هصل وتجذبتحدي تأسر في هميهاف قاطعته وبعيونها ملع

 هاملقام ماني حاضر 
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 هبيننا اتفاق والزم تلتزمين في : هفيصل اللي ذايب بعيونها الشفاف

 وهللا الالتزام يقول حريمك وبنت عمك ايش دخل بالحفالت : ميهاف بقرف

اربكت ميهاف ملى استوعبت قرب فيصل منها وحاولت  هفيصل ضحك ضحك

 تترجع

يتني باتصاالتها وزميالتها الوالده بيحضرون الحفله العنود مذ : فيصل

 عشاني و انت الزم تروحين

اسمع انا حفالت ما احب احضر خليني  : ميهاف بارتباك واضح اعجب فيصل

 اروح لها باملكتب وصدقيني انها مارح تفكر فيك

 ليه يعني : فيصل

 انا ميهاف الـ ماحد يقدر يقاوم جذبيتي : هميهاف بدلع وثق

 بس هي مو من زباينك الرجال : ضحك بخبث فيصل

اسمع انا وافقت على شروطك بس ما كان  : هميهاف بقهر جرت يدها منه بقو 

 من ضمنها التجريح

 لوحدك هيوم السبت راح تروحي الحفل هبدون أي مناقش : فيصل بهدوء

 ما اروح مع مامتك هبس انا ما اعرف احد لي : ميهاف بدلع غير مقصود

 .هههههه ليت امي تسمعك وانت تقولينها : طق مامتكن هفيصل عجب
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 ما اظن ان امي بتاخذك معها راح تروحين لحالك

تامر امر بس بغيت  : واستعطاف ودموعها تنزل  هبمياع هميهاف تستفل الفرص

تتكرم علي اكلم اهلي وهللا ما اطول وانت احسب لي عشر دقايق وان طولت 

 وبكت من غير شعور  هسكر انت السماع

 ,ضعف فيصل  هعيون ميهاف نقط

يبوس عيونها ويمسح  هكيف وهي تدمع ومن غير شعور قربها منه وهو نفس

ويلف يدينه حولها ويضمها في حضن دافئ بس وين و  هدموعها بشفايف

انت التضعف انت عارف انها دموع تماسيح وبعدين )  هالحواجز بينهم كبير 

 (تبان على حقيقتها الي انت شفتها بعينك

 

يهاف زادت دموعها وهي تتفكر في حالها لو كانت الضروف غير كيف راح م

 .يكون تعامل فيصل لها

 يكلم حريمه حنون وكريم ومتفاهم هميهاف سمعته كم مر 

ال تصيحين ما راح تكلمينهم بس الا  : فيصل يرفع وجهها باصابعه بقرف

 في اخوك املسكين املنخدع فيك هفك بس رحم هبتشوفينهم مو رحم

 شكرا : هاف الي صدمها كالمه حتى الصميممي
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وكبرياء جريح نفسها نتشوف اهلها بس  همقتول هبفرح هوشردت من الغرف

 كالم فيصل اوجعها حيل

 .فيها  هوسوء نيت هوظلم هاول كانت تتحمل تجريح

فيصل وطريقته في التعامل مع الي حوله ومميزاته يخليها  هلكن قربها من حيا

 او سوء ظن منه هسخري هظلم او نظر  هعلى كل لحظالف  هتموت بدل املر 

 هيمكن قبل مشاعرها لفيصل بغض وكره لكن الان ميهاف وقعت في حير 

 هو امال ضائع همشاعر متلخبط

 هواحمرار وجهها وحز في نفس هبعيونها البريئ هالطفولي هفيصل شاف الفرح

 الي يسويه فيها من عذاب عيون مثلها ما يليق عليها الدموع

( مثلها تاثر عليك انت عارف ماضيها  هرخيص هيه اصحى ال تخلي وحده) 

 وتنهد بالم

 الخدم هوجلست تنتظر جاتها رئيس هميهاف لبست عبايتها بسرع

 همستر فيصل يقول انزل تحت سيار  : ماريا

 من جات بيت فيصل تطلع هميهاف اول مر 

ا مش ي وهي تمش ي مع ماريا ووقفت عند املدخل بعد كذ هطارت من الفرح

 .املرسيدس وفتح لها الباب ودخلت  همعها الحارس الى السيار 
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. لها شهرين ما تدري عن اهلها هوميهاف مشاعرها مختلط همشت السيار 

 فيصل اشترى هدايا الهلها وحلويات وورد

 راح اكون عند الباب 9 هوصلنا طال عمرك والساع : السواق

 مه ايش راح يسوي لي فيصلهذا وانا حاقرني اجل لو اه هميهاف نزلت بفرح

وسلمت عليها وطلعت تجري فوق لبنات  هدقت الجرس وفتحت لها الخدام

 هواش هعمها اول ما فتحت الباب سمعت امال ومنى كالعاد

 وانا اقول النت لي هكم مر : امال

 ال وهللا لس ى ما خلص وقتي : منى

 هااااااااااااااااااي : وترمي نفسها عليهن هميهاف تجري الفرغ

 وحظنوها وهم يصيحون  همنى وامال صرخوا بفرح

 شهرين ما شفناك هوينك يا الدبا يالقاطع : امال

 تكبرت علينا من تزوجتي الفيصل : منى

 وال التكبرت وال ش ي بس تعرفي السفر متعب : ميهاف تبتسم بألم

 هايه هللا لنا كل ما كلم صالح يقول فيصل ميهاف في السوق والا نايم : امال

الحقير حابسني وكاذب على هلي ااه يارب متى تخلصني منه او تحننه )  ميهاف

 (ال شكلي انجنيت.. علي 
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 واااو ميهاف كيف النمسا ووين الصور نبي نشوفها ترى ماعندنا وقت : منى

هههه الوهللا الصور ما جبتها لكن جبت لكم هدايا يحبها  : ميهاف تضحك

 قلبكم

 جابته ميهاف منى وامال ركضوا على الصندوق الي

 انا افتح اول  : منى

 انا افتح قبلك هال وهللا انا الكبير  : امال

 وااااااااااااااااو ميهاف احلى الب توب ابل ماكنتوش : منى

 ياااااااي يابعد عيوني ميهاف تسلمين ياعمري  : امال

 وحشني سريري وتمددت على سرير امال هبصراح : ميهاف

 رير مفصلاخبار فصولي معك نبي تق : امال

 ايش سوى لك وكيف تعاملين معه و و و و: منى

 هللجمعي هعندي حفل هبس شوي شوي على جايتكم بالحكي بكر  : ميهاف

 هالخيري

 واااو اكيد تكون على مستوى  هحفل : امال تقاطعها

 راح تغطي على الكل هاكيد ميهاف بنت عمي الحبيب : منى

 هذاك اول الحين غير : ميهاف بحزن 

https://jadidpdf.com



 
164 

 ريفريش هوهللا انك تغطي على الكل بس ناقصك شوي ال  : امال

 صحيح السفر و التعب ماثر على وجهك ايش رايك نروح املشغل الحين : منى

اخاف ان الوقت ما يكفي السواق يجي  : النها ما قالت لفيصل هميهاف خايف

 9هالساع

 ساعات نجهز 3يعني باقي  1 هدوبنا الساع : منى

وبدي كيرو منكير وزادت من  هللبشر  هيراحو للمشغل سوت شغالت عنا

ورولت شعرها بشكل رهيب و  هعلى شعرها وقصت اطراف هخصالت الثلجي

 ..هم راجعين للبيت 

 ..في السياره 

 ..اسنان اش رايك نمرهم  هعن عياد هاقول ميهاف شوفي ذي دعاي : آمال

 ليش ؟؟ : ميهاف

 ..اش رايك نركب لك فص أملاس على اسنانك  : آمال

 82خلت عند الاستقبال و سألت عن تركيب الفص و قالوا لها يا خذ و د

 ..دقايق 

 ..دخلت للطبيبه 

 السالم عليكم : ميهاف
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 و عليكم السالم : الطبيبه

 حابه اركب فص املاس لو سمحت : ميهاف

.. انشا هللا الشغله ما بتاخذ منا وقت .. تفضلي على كرس ي الكشف  : الطبيبه

 ..منو الفص املناسب  و هذا الكاتالوج نقي

 اش رايك آمال اش اخذ الذهب و الا الاملاس : ميهاف

 ..حطي الاملاس الساده احلى  : آمال

 ما شاء هللا اسنانك مرتبه و الفص اليقلها كتييير : الطبيبه

 ..و خرجوا من العياده على البيت 

 هملت ميهاف بعض اغراضها الي محتاجتها من البيت بشنط

  تجننينماشاء هللا : امال

 هدي كلها شكل فيصل مو نايم الليل هايش الحلو  : منى

 هصباحي يازوجتي العزيز  هالليل : امال تقلد صوت فيصل

 ههههههههه : ميهاف بحزن مخفي

 شوي سمعوا صوت أبرار و صالح طالعين الدرج

 أبرار صالح تعالوا شوفو من عندنا : امال
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 ميهاف وتسلم عليها وتحظنها : أبرار

 وحبته هسلمت علي ههال باختي القاطع : بزعلصالح 

 جلسوا يسالفون لين ماجاء السواق وراحت ميهاف للقصر

 من فيص هدخلت الجناح ولقت ورق

وياويلك لو ما نفذت الي . ال تنس ي الحفل .  هسافرت مصر ويمكن ارجع بكر )

 (طلبته بالحرف الواحد

اوحتى يعطيها  فيصل سافر من غير ما يعلم ميهاف ش ي عن طبع الحفالت

 مجوهرات

بس على مين يافيصل . يهتم بمظهري قدام الناس هحتى ما كلف عمر ) ميهاف 

 (انا ميهاف 

 هجاهز  همدام ميهاف السيار  : ميري 

 ok : ميهاف

على نفسها اختارت شادو احمر  هتعدل اللمسات الاخير  هوقفت قدام املراي

حت العين واملسكارا باالسود وكحلت عيونها بالسود مع خط اخضر ت هودمجت

خضراء علشان تبرز لون عيونها حطت روج احمر صريح وبالشر وردي 

 هالفاتن هالذهبي هوختمت اللمع
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وياقوته على شكل فراشه حمراء  هسوداء على الرقب هلبست عقد بشريط

طبعا )كريستين ديور بجلد اسود  هالاملاس والساع هو لبست الدبل همتدلي

 (لي طلبت من ميهاف تحتفظ فيها هذي هدايا ابوها المها ا

 ضحكت وهي تفك الروالت عن شعرها الحرير لينساب بحريه على كتوفها

 (شكل شعري ما يغطي ظهري )

لبست فستانها الاحمر من الشيفون و الحرير وعاري الصدر و الظهر وطويل 

 من الجنب لين نصف الفخذ هبذيل وله فتح

 ..لبنات نجاح ا هو هذا الفستان اللي لبسته بحفل

وربطت الجلد الاسود لصندلها العالي حول الكعب وتتامل جمال املانكير 

 على اظافرها هالفرنس ي فراشات حمراء صغير 

 هالخيري هالاحالم حيث يتم الاحتفال من قبل الجمعي هفي قاع

 فيصل الـ هعائل هوعلى طاول

 ..و الا اقولكم اكمل في البارت الجاي 
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ألامـــــــــــل

 

 .. عندما تجتاحنا الهموم 

 ..وتتكالبنا ألاحزان 

 ..وتتوشح حياتنا ألوان السواد 

 التي تترجمها العيون  هالوحيد هعندما تكون الدموع هي اللغ

 لألألم التي تعانيها القلوب 
ً
 ..عنوانا

 للفرح أو البسم
ً
 ..إلينا  هوال يعد هنالك طريقا

 .. هالحيا هر بحالو وال نشع

 ..! فماذا عسانا أن نفعل 

 !هل نستسلم أم نحارب ؟

 ..فبطبع يوجد هنالك ما يجعلنا نحارب ونحاول جاهدين التمرد على واقعنا 
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 ..املعنى  هكبير .. الحروف  هقليل هكلم.. أجل إنه ألامل 

  هريحها وتسحرنا برونق منظرها فارض هالتي تبث إلينا حالو  هفاألمل كالزهر 

 ..علينا الانجذاب إليها محاولين بكل جهد الحفاظ عليها 

 فيجب علينا التمسك باألمل لكي نعيش الغد ونستمر في حياتنا ونحاول 

 التغلب على اليأس 
ً
 ..دائما

 ..أن نسير قارب حياتنا كيفما نشاء وأينما نريد  هفاباألمل نستطيع وبكل قو 

 ..مبعدينها عن الغرق واملوت البطيء 

 ..تنير الظالم  همل شمعفاأل 

 ملن أراد أن يتعلم 
ً
 مفتوحا

ً
 ..وكتابا

 .. هخامد هبائس هفالكي نودع حيا

 ..يمألها التفاؤل  همشرق هجديد هفليس علينا إال أن نعيش حيا

 ..ويكون ألامل هو العنوان الرئيس ي لها 

 

 البارت الثامن
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 فيصل الـ هعائل هوعلى طاول

 

 دسلمت على ام خال : ام فيصل

 ياامي وتسأل عن حرم فيصل هاي : مريم

 الحمد هلل ان فيصل طاعني و ما جابها هالهمجيه تفضحني : ام فيصل بضيق

 كان صرنا حديث املجالس لسنه ههههه  : مريم

 مع العنود هماشاء هللا شوفي الي واقف : ام فيصل

 وهللا تهبل هاي : مريم

 هوااااو مامي هذي اكيد مو سعودي : اريام

 يمكن فيها عرق اجنبي.. وليش ال  : صلام في

 و الحظور الطااغي هو الاناق هوش هالطول و الرز  : مريم

 و الا شكلها مهمه حتى شوفي املرافقه اللي معها : ام فيصل

 .. الا يبيلها مرافقتين .. ياي مامي  : اريام

 الحريم كيف تتابعها كأن ما في غيرها هشوفي نظر  : اريام

https://jadidpdf.com



 
171 

 القهر طول عمري اتمنى لفيصل مثلهااه من  : ام فيصل

 هالي عند هاقول احمدي هللا ان فيصل ما جاب الشيف : مريم

 العنود كانت تكلم ميهاف وترحب فيها 

 هالف مبروك الزواج ولو انها متاخر  : العنود

 هفصولي كان مستعجل مر  ههللا يبارك فيك بس ايش السوا : ميهاف بدلع

تفضلي معي  : ( هاف هل جمال والانوثاكيد بيستعجل من يوم ش)العنود 

 ام فيصل هلطاول

 اوكي : ميهاف

 هوتمش ي معها بتجلسها على الطاول

ام فيصل تشوف ميهاف تقرب لطاولتهم وهي تذكر هللا عليها والحريم 

 هصمت في القاع هيطالعونها كانت لحظ

مر تجبر الكل يالحقها بنظراته مع فستانها الاح همشيت ميهاف الي كانها عارض

 في عيونهم هوشعرها الاشقر وهي تشوف نظرات الدهش

 ..و حست ان كبريائها رجعلها و رجعت ميهاف الاولي بكل ثقه و انوثه 

 يارب تجلس معنا : اريام

 ههههههه انت ما تستحين ايش يجلسها معنا : مريم
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 السالم عليكم  : ودلع هوببح هميهاف وقفت عند الطاول

 ي و مريم و اريامام فيصل وقفت تسلم عليها ه

 هال كيف الحال انا ام فيصل : ام فيصل

 وهذي بنتي اريام همريم وانا اخت

 هال بيكم انا ميهاف : ميهاف بدلع رباني

 اسمك حلو : اريام

 ياعيون مامتك هعيونك الحلو  : ودلع هميهاف بثق

 (شفتي كيف الجمال و اللباقه ) ام فيصل تكلم مريم بهمس 

 ء هللا عجبك الحفلان شا : هام فيصل بثق

 yes it is nice : ميهاف

  I hope you like it: ام فيصل

 of course , my mother in low : ميهاف

 ايش : ام فيصل طيرت عيونها

 ..حرم فيصل ولدك  : هميهاف بدلع ممزوج بثق

 هاجل اخوي مأجرك تقومين بدور الزوج : مريم
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هههههه ليش ما اعجب و الا  هلال انا زوجته الهديه على قو  : هميهاف بمياع

 ماني قد املقام

 بس انت غير يعني الي تغدت معنا مين : ام فيصل

 انا يعني من غيري  : ميهاف بغرور

وسعي صدرك وناظري بعيون مجتمعك  : ميهاف بدلع ترفع كاس العصير

 املخملي كيف يناظرني

 فيصل هاكيد مو زوج : ام فيصل بغرور

 هلكنتك غريب : اريام

 نصف سعودي نصف فرنس ي : هف بثقميها

 ههههههه وهللا وقعت وما احد سمى عليك يا فيصل : بكالمها همريم مفتون

 ..و ما انتبهوا الا صوت عبير اللي داخله عليهم و البسه فستان تركوازي 

 ..السالم عليكم  : عبير

 ..و عليكم السالم  : الكل

 ..ت فيها عبير سحبت الكرس ي اللي جمب ميهاف و جلست و طالع

 و تأشر ملريم<< معاك عبير الـــ بنت عم مريم .. مرحبا  : مجامله هعبير بابسام
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معاك ميهاف حرم .. اهال تشرفنا  : ثقه حركت شعرها بدلع هميهاف بابتسام

 ..الاستاذ فيصل 

اجل انتي جايه بدل .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  : عبير

 ..و هللا يا فصول عليك حركاااات ههههه .. ا وجه الفقر اللي ماخذه

ال انا ميهاف بشحمها و  : ميهاف حست بضيق خصوصا ملا قالت فصول 

 و الا نسيت يوم وطيت على رجلك بالغلط هههههههههههههههههه.. لحمها 

اجل نظفك فيصل بهاليومين و عزك و  : عبير و اختفت الابتسامه على وجهها

 ..رزك 

ان عبير  هظره دونيه و ما ردت عليها و ال كانها تكلمها لدرجلها ن هميهاف نظر 

 حست باحراج

فيصل الي كانت بتميع  هوهي تعرف الحريم بميهاف مر  هام فيصل وقفت بثق

 من الدلع وهي تسمع كالمات املدح والاعجاب

 هال وهللا بالزين مبروك : ام خالد

 هللا يبارك فيك : ميهاف بدلع

 فيصل ههال بمر  : هفايز 

 هال فيك  : ميهاف

 . يدها وتضغط عليها كانها تتحسسها هطولت ماسك هانحرجت الن الحرم
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بس ايش اسوي ما اقدر اعص ي  هوجع هذي ايش بالها هي ونظراتها الوقح) 

 (فيصل 

 يا مرحبا بحرم الفيصل : ام راكان

 ياهال فيك وان شاء هللا تجبيها معك يا ام فيصل : ام احمد

 ..ولتهم وبعدها رجعوا على طا

 ..شوي و جاتهم الدكتوره هدى 

 و سلمت عليهم و جلست معهم

 ...و جهك مو غريب علي  : هدى و هي تتأمل ميهاف

دكتوره هدى ما عرفتيني  : ميهاف ضحكت و بان الفص اللي أعطاها جاذبيه

 ..يمكن عشان اول مره تشوفيني من غير حجاب .. 

 the shy girlميهااااااااااف  : هدى

 ههههههههه اتذكرتيني يا دكتوره  :ميهاف

مين يقدر ينس ى الطالبه اللي اذهلت اساتذتها بالجامعه الفرنسيه  : هدى

 ..وحتى احنا الاساتذه الزوار بالبريزنتيشن اللي قدمتيه 

 ..هذي شهاده افتخر فيها  : ميهاف

 سمعت انك قدمت على املاجستير  : هدى
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 دمه على الدكتوراهانا اخذت املاجستير و الحين مق : ميهاف

 يا ليت تشرفينا بقصرنا يا دكتوره : ام فيصل تطالع بميهاف بفخر

ان شاء هللا بس انتوا شرفونا بالجامعه ودنا ميهاف تلقي محاظره عن  : هدى

 ..التنسيق 

 ..التكريم  هبدأت فقر .. في هذا الوقت 

 ..هللا و بركاته  هالسالم عليكم و رحم : العنود

 ..ريم الذي شرفنا حفل الجمعيه الخيريه احيي الحظور الك

 .....الاستاذ فيصل الــ  هو بهذه املناسبه فاننا نكرم والد

 .. و الذي يعتبر الداعم الرئيس ي لجمعيتنا 

 .......صعدت ام فيصل الى املنصه 

 و سلمتها العنود الهديه و درع تكريمي 

 شكر للجمعيه و للحظور  هثم الق تام فيصل كلم

 ..هم هدايا عباره عن ساعات ووزعت علي

 ..و نزلت ام فيصل من املنصه 

 .... و الرجاء فلتتفظل حرم فيصل الـ  : ميهاف من نداء العنود هو تفاجأ
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 ..السيده ميهاف على املنصهـ 

) ومشت بثقه الى املنصه و بنفسها تقول .. وقفت ميهاف من على الطاوله 

و .. بس فرصتك ضعيفهـ .. ك هين يا فيصل بتفشلني و تورطني قدام مجتمع

 .. (اما الهدايا راح اطلعها من عيونكـ .. القاء كلمه ما راح يغلب على ميهاف 

الشكر بكل ثقه و منطق حلو اذهل الجميع  هو قفت على املنصه و القت كلم

.. 

فقررت ان كل وحده .. و حبيت اهديكم و احترت وش اهديكم  : و قالت لهم

من محل فيصل للمجوهرات وراح توصلكم  تختار هديتها على ذوقها

 ..واتمنى تعجبكم هديتي املتواضعه .. البطاقات على عناوينكم 

 ..و بعد كذا صفقلها الحظور بحراره 

 ..جوري كبيره  هو استلمت درع تكريم من العنود وباق

 ..و ارجعت جلست 

 ..بعد شوي ميهاف احتاجت تروح تعدل مكياجها 

 ..ل مكياجها املياه تعد هوراحت لدور 

 و هي راجعه وقفتها حرمه و سلمت عليها بنظرات متفحصه 

و الحرمه باين عليها حلوه و شياكه و طاحت عيون ميهاف على عقد املاس 

 ..الفراشه اللي البسته 
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 ..كيف حالك ما عرفتيني  : ............

 ..الا عيوني عرفتك  : ميهاف

 ..كان متي قهر  ال ما عرفتيني لو عرفتيني : ............

 ..ال عرفتك وداد مو  : ميهاف

 .................... : وداد

الا على فكره اش رايك بتغليف الهدي هان شاء  : ميهاف و نظراتها على العقد

 ..هللا عجبك 

 ..و القهر يفرجك هدايانا .. انتي داريه انو متزوج  : و داد مطيره عيونها

 ..ليكون حقون املسيار بس ..  انتو مين!!! .. هدايانا  : ميهاف

 ..انتي عارفه انو متزوج مسيار ثالثه غيرك  : و داد

 ..عادي اش املشكله  : ميهاف

 ..طيب عارفه انو الحين مسافر بدينوه ملصر  : و داد

يو يا .. خليه يوسع صدره حبيبي فصولي .. عاااااادي  : ميهاف اللي دوبها تعرف

 ..ربي خليه لي 

 ..اتب صاحيهـ  حش ى ما : و داد

 ..ما كملت كلمتها الا ميهاف راحت و تركتها بوضعيه محرجه 
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و جع وحده مطيحه امليانه و تقول ) ميهاف رايحه للطاوله و بنفسها تقول 

 .. (و الثالثه ماخذها يونسها بمصر .. و الثانيه جايه تغثني بالحفل ... فصول 

 ..و جلست على الطاوله 

 املياه  هو ملا كانت ميهاف بدور 

 ..دقت اريام على خالها فيصل 

 الو هاي خالو : اريام

 هجالس مع رانيا في الفندق بعد ما قرر ياجل الرحل) ههايات ياحلو  : فيصل

 (هلبكر 

 اريام ياليتك عندي وتشوف الي يسير حولي : اريام

 ههههههههه وايش يصير حولك : فيصل

 ده علينا الكالمفصولي شو الصاروخ الي قدامي وتقول أي وح : اريام

 ايش ما فهمت : فيصل بفضول 

لو شفت عيون الحريم ما نزلت منها .. خايفه عليها من العين  هبصراح : اريام

 ما كنه في غيرها بالحفله

 مين هاذي الي تكلمين عليها : فيصل بفضول 
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يحق لك تأخذها شهر بعد عن الناس ال وبعد  هبصراح.... علينا مين : اريام

 جناحك تخفيها شهر في

 عجبتكم.. استحي يا بنت .. ههههههه ......... ميهاف  : فيصل انتابه الفضول 

 .الا تهبل تجنن تاخذ القعل .. في حقها  هوااااو ال ايش عجبتني قليل : اريام

والا الشعر الطويل و الا الفص اللي  هو الا الفستان الاحمر عليها والا الجلس

 .. البحه و ش اقول وش اخلي بأسنانها و الا املنطق الحلو و الا 

 ههههههه خالص اهم ش ي انها تشرف امي : قرر يرجع الحين هفيصل بنفس

 هال اخوي زوج الحلوه: مريم اخذت الجوال

 مهبل فيكم هامليهاف هههههههههه لهل الدرج : فيصل

لو تشوفها  هزبد هوال اقول النعوم هندي هيا خوي ورد هما شاء هللا ورد : مريم

 هح من فايز شوي وتسي

 الذوق  هقليل : هفيصل الي يعرف فايز 

لو رجال قلنا طبيعي ينجذبون لها .. وش مسويه هامليهاف بنفسها ) و بنفسه 

اكيد يا فيصل و الا اش اللي .. بس حتى مجتمع امي الراقي منذهل منها .. 

 (سنين  2علقك فيها 

تها وامي هههههههه حيلك البنت صارت طماط ال وبعد عزمتها لبي : مريم

 وافقت
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من غير شوري و بالذات  هليه الدنيا فوض ى ما تقبل أي دعو  : فيصل عصب

 من وحده زي فايزووه

 نبي نرد الرياض هكلمت الطيار .. دينا جهزي نفسك  : فيصل

 هفصولي انت قلت نب نقعد الليل : دينا بدلع

 يا عمري راح اعوضك عنها بس الحين مضطرين : فيصل

 هشكل ميهاف بتلخبط موازين مخ..  هته وهو في حالفيصل من يوم كلم اخ

 هميهاف رجعت من السهر 

 ..ام فيصل نادت ميهاف و جلست معها في الصاله الداخليه للقصر 

 وهللا انك تشرفين وترفعين الراس : ام فيصل

 هذا واجبي يا مامتي : ميهاف باحترام

 شكرا انك اعتبرتيني مثل مامتك  : ام فيصل

يعني ممكن أي احد .... انتي عارفه و ضع فيصل الاجتماعي  : وكملت باحراج

 .......يطمع فيه او 

من بنات  هالعفو انا اعرف خوفك على فيصل وحرصك على تزويج : ميهاف

  هطبقتك وخوفك من احد يستغل
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بس فاجأنا فيصل ملا جابك .. انا ما قصدت اهينك .. انا اسفه  : ام فيصل

 ..الغدا اول مرره و غير كذا موقفك ب

شعورك بس وهللا انه مو على  هال تتاسفين يا مامتي انا مقدر  : ميهاف تقاطعها

 الكيف

 ههههههه صراحه مقلب ما راح انساه : ام فيصل

 عمري ما غلطت على احد او قللت من قيمته.. سامحيني  : ميهاف

 هللا يكملك بالعقل يابنتي : ام فيصل

وشغلت جهاز  هلبسها على الكنبميهاف توجهت للجناح ومن التعب جلست ب

 ( هيرو ) انريكي غالسيس  هاملسرح املنزلي على اغني

وتدور في  هوتضحك بصوت عالي برشاق هوبعدين قامت ترقص سلو مع املخد

 رفعت عيونها  هحست بيد تمسك يدها وتكمل فيها الدور  هالصال

 

ا و وصار يرقص معه هفيصل وحط يده تحت خصرها ويد مسك يدها الثاني

 سلو

 هالحمد هلل على السالم : ميهاف بخجل

 هللا يسلمك : فيصل
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ايش سويت في الحفل  هواو استاذ فيصل لو شفت الليل : ودلع هميهاف بثق

 .. صدقني ما راح يطالع فيك احد حتى زوجتك وداد ما سلمت مني 

 ليه اعجبتيهم : فيصل بمكر

 ماقدرت تفك ايدي هوحد هالا ماتوا علي تصدق في : هانثوي هميهاف ببراء

 احس نظراتها نار

وميهاف تضحك وهومنقهر من كالمها وشدها  هدار فيها فيصل دوره ىقوي

 واحمرت من الخجل  هبقو  هلصدر 

 ممكن لو سمحت تبعد يدينك : هميهاف بخجل وبح

انت  هالليل هبصراح : وشكلها الجذاب طول وهو يتاملها هالبح هفيصل تعذب

 غير

 ..كيف يعني غير  : رفعت عيونها على عيونه وقالتميهاف بخوف من كالمه 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 حبيبي بسألك ليه الهوى منك وفيك
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 شوفتك هليه املشاعر ما تعيش الا بساع

 

 و الوفى وابيات شعري تهتويك هليه املحب

 

 ليه انت وبس اللي اموت في بسمته

 

 كاقو الني كرهتك ما ابي هتدري لي مر 

 

 يرجع على صوت الصدى يقول 

 

 ( هللا ما اكبر كذبتك ) 

 

 البارت التاسع
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وشغلت جهاز  هميهاف توجهت للجناح ومن التعب جلست بلبسها على الكنب

واسترخت شوي وبعدين قامت ترقص سلو  هاملسرح املنزلي موسيقى كالسكي

حست بيد تمسك  هوتدور في الصال هوتضحك بصوت عالي برشاق همع املخد

رفعت عيونها فيصل وحط يد تحت خصرها ويد  هيدها وتكمل فيها الدور 

 ووصاريرقص معها سلو همسك يدها الثاني

 

 هالحمد هلل على السالم : ميهاف بخجل

 

 فيصل هللا يسلمك

 

ايش سويت في الحفل  هواو استاذ فيصل لو شفت الليل: ودلع هميهاف بثق

 صدقني ما راح يطالع فيك احد 

 

 ليه اعجبتيهم : فيصل بمكر

 

 ماقدرت تفك ايدي هوحد هالاماتو علي تصدق في" : هانثوي هميهاف ببراء

https://jadidpdf.com



 
186 

 

 احس نظراتها نار

 

وميهاف تضحك وهومنقهر من كالمها وشدها  هدار فيها فيصل دوره ىقوي

 واحمرت من الخجل  هبقو  هلصدر 

 

 ممكن لو سمحت تبعد يدينك : هميهاف بخجل وبح

 

انت  هالليل هبصراح : لجذاب طول وهو يتاملهاوشكلها ا هالبح هفيصل تعذب

 غير

 

 ......لوسمحت  : ميهاف باحراج

 

علي الشريط الحرير الاسود للعقد الي على ميهاف ونزلت  هفيصل مرر اصابع

 اممممم هذا حجر كريم نادر  : هتتابع تفاصيل الفراش هاصابع
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هذا  : تحرقها فيصل للغقد وكانها نار  هميهاف بتردد وهي تحس باحرج من ملس

وماما طلبت مني احتفظ فيها لزواجي النه من . الياقوت ملاما ورث من عائلتها 

 ماما  هفي عائل هالتقاليد الخاص

 

 : الي لبستها هوهويحرك الدبل.تمسح على يد ميهاف ورفعها  هفيصل نزل يد

 !!!!وهذي المك بعد

 

 ذكرى من بابا ملاماهذي ال : هميهاف زاد الاحراج عندها وتبي تبعد باي طريق

 

... و ابتسامتك فيها ش ي متغيير : فيصل رفع يده و مررها على خدها الناعم

 كاني اشوف ش ي يلمع بفمك

 

 ...ايش قصدك الفص  : ميهاف بخوف

 

 انا ماقد شفته انت متى حطيتيه : فيصل باستغراب
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 الاسنان هملى رحت مع بنات عمي لدكتور  : ميهاف تورطت

 

 واصال من سمح لك تروحين... متى رحتي  : ح وجههفيصل تغيرت مالم

 

من البيت  هكانت قريب هوالعياد... هانا شفته بدعاي... انا : هميهاف بخوف وبرائ

وهللا ما كان قصدي .... وما اعرف رقمك...وما كان معي جوال ادق عليك ...

 .......اروح من غير اذنك

 

ليت اشوف .... هحلو  هبيتصدقين اليق السنانك ومعطيك جاذ) فيصل بنفسه

 (هثاني همر  هابتسامتك الحلو 

 

يقرب منها يبوس جبينها  هوهويتاملها كان نفس هفيصل رفع وجهها بيدين

 وجهها 

 

وهو يشوف لونها الي قلب احمر ووتذكر اول  همتفحص هجلس يتأملها بنظر 

 هلقاء له مع ميهاف في الفل
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شكل الحفالت تناسب ....ا وانت ابعد ما يكون عنه هتصنعين البراء : فيصل

 .......افكارك الـ

 

 ومن كالمه الي بدا يطعن فيها مثل السكاكين...ميهاف الي ماتت من قربه لها 

 

واملفروض بدل ما تتهم الناس تتأكد اول .....غصب عنك  هانا بريئ : ميهاف

 ابعد عني لو سمحت تراني نقرفت منك ..... 

 

 هليش قبلت دعو  : تلفح وجهها هاسمقرب ميهاف منه وانف هفيصل وهو لس

... نفسك ما عندك احد يوقفك عند حدك هوال انت فاكر .... ؟ بامر مين هفايز 

 تبين تفلتين على راحتك

 

 مامتي هي الي قبلت... ؟ انا ما قبلت ش يه؟ واي دعو هأي فايز  : ميهاف بدفاع
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يك برى ال تقولين مامتي وهللا لو تعرف حقيقتك لترم : فيصل يقاطعها بصراخ

 القصر

 

انت الي اجبرتني اروح ...باي احد  هوال صل.... هانا ما ابي أي دعو  : ميهاف

 ... الحفله

 

مادامك ....منهم تروح  هليه ماتخلي وحد... وبعدين عندك حريمك املسيار

 فالح راسل الست وداد

 

 !!!!!!!!!!وداااد  : فيصل باستغراب

 

... بطت كبدي بكالمها اللي زي و جهها اللي .. ايه وداد  : ميهاف بغيره واضحه

 ..انا مدري كيف متحملها 

 

الكف الي طيحها على الارض من فيصل خال دموعها تنزل مثل الشالل من 

  هعلي هغير شعور رفعت عيونها املدمع
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 بدل ما تشكرني على تصريفي لزوجتك والعنود تمد يدك  : ميهاف بقهر

 

 وهللا طال لسانك ياميهاف : فيصل

 

 ذل و ذليتني ؟ اش تبي اكثر من كذا؟.. وملتى تبيني اسكت على ظلمك  : يهافم

 

 وشروط الزواج ما تعدينها.....وانا مين ....التنسين انت مين  : فيصل

 

من غير ما تمد يدك علي او  هانا ما تعديتها بس انت الي ما تخلي فرص : ميهاف

 ..قحه و ما قدرت تكمل كلمتها من نظراااااااته الو ..... 

 

وبعدين انا ما مشيت في الحرام وال ...انا حر ....كيفي  : فيصل بنظره ماكره

 انك زوجتي هوالا ناسي..... سويت غلط 

 

 بس انا انسانه لي مشاعر واحاسيس  : ميهاف
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 هتمارسين هواياتك السابق هوان شاء هللا تبيني اعطيك فرص : فيصل

 

 ال تظلمني خالص اسكت قلتلك الف مره : ميهاف بصراخ

 

 هاطلعي برى اطلعي برى الرتكب فيك جريم : هحد هفيصل الغضب وصل عند

 

وما تدري وين تروح ومشت للممر البارد من .. ميهاف طلعت برا الجناح

 هالثاني هيعني الي من الجهه هعن مرايا عاكس هالتكييف املركزي وجدرانه عبار 

  هيشوف وانت تحسبها مرايا عادي

 

بفستانها  هالكرس ي الطويل املوجود في املمر وهي لس ميهاف جلست على

العاري وتحس بالبرد الشديد ملت رجلينها على صدرها وحطت راسها على ركبها 

وايش راح يصيرلك ... تنضرب وتنطرد... على حالها هوجلست تبكي بحرق

 ياميهاف بعد
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 هتحس. ..ما عاد زي ا ول تتحمل كالمه... ميهاف كالم فيصل سبب لها الغثيان

 مثل السكاكين الي تطعن قلبها الصغير 

 

 هما تدري ايش الشعور الي تحس في...شكه فيها وسواء ظنها يخنق انفاسها 

 وليش ما تبيه يفهمها غلط ..

 

يحسب ! ؟هومنحط هانا حقير  هاستغفر هللا لها الدرج..  هيحسبها شاذ هومعقول

 ..اني من مستوى فايزه و اشكالها 

 

 ليت قلبي ما بداء يتعلق فيك يا فيصل  طيب ليه اااااه

 

وشافت من املرايا  هفي املمر الي يفصل بين الاجنح هام فيصل كانت ماشي

 هالثاني هودخلت عليها من الناحي... ميهاف وانفجعت 

 

 ميهاف وش فيك : ام فيصل
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 هتنتقم مني رفعت عيونها املدمع هش ي وجاي هاكيد قال الم هميهاف بفجع

 هال ماماتي : ثار ضرب فيصلوباين عليها ا

 

 ليش تبكين ؟... ال يابنتي ال تسوي بنفسك كذا  : ام فيصل

 

: (اشوى شكلها ما تعرف ش ي) ميهاف تعدل جلستها وتمسح دموعها بيدها 

 شوي  هتعبان

 

 وليش ما تدخلين جناحك : ام فيصل

 

 يصل انا بقعد لين يجي ف هوبعدين مو مشكل...  هما معي البطاق : ميهاف بقهر

 

والا تحسبيني ما افهم؟ والاما اشوف ..وهو لسه ما جاء  : ام فيصل بغضب

 !الاثار الي على وجهك ؟

 

 ال انا طحت علشان الكعب عالي والكرس ي عورني : ميهاف بدفاع
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 طردك فيصل من الجناح صح ؟ : ام فيصل الي انقهرت على ميهاف

 

 ...ال انا  : ميهاف بضعف

 

هذي عمايل تسويها في بنت ...لى عدوك يافيصل حسبي هللا ع : ام فيصل

 !!الناس ؟

 

يطردها ال باهلل  هفي حفل هوتكرم هوزوجته الي تعز ... وال مسفر دينوه مصر

 انجن ولدي 

 

بس قلت انا ما ...ال تزعلي على فيصل ...ال ياماماتي  : ميهاف بكت بصمت

 هعندي بطاق

 

 هلغرفتعالي عندي ا : ام فيصل قومت ميهاف من الكرس ي
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 هانا مرتاح... والي يعافيك خليني هنا : ميهاف بخوف من تكسير كالم فيصل

 

انها مضروبه ومطروده من فيصل جلست  هام فيصل حزنت عليها وعارف

 اذا ما قمتي راح اجلس معك : جنبها على الكنب

 

مامتي انا  : (ال وهللا بيذبحني فيصل ان لقى امه جالسه عندي ) ميهاف 

 بس والي يعافيك روحي نامي.... الجلوس هنا عاديعلى  همتعود

 

 تخافين من فيصل ياميهاف ؟ : ام فيصل

 

 ........: ميهاف

 

عزوزوه ماخذ ... ما يقدرون دايما قاهريني ... هللا يهديهم عيالي : ام فيصل

 وهذ مبهذل مرته وطاير بحريمه املسيار في كل مكان.... وباط كبدي  هالامريكي

 

 هللا يهديك مامتي مين عزوز ؟ : لمميهاف تضحك با
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.. هعزوز القعد... الي اصغر منه  ههللا يخلف حتى ما قالك عن اخو  : ام فيصل

 من يومه وهو في امريكا  32هاسم هللا عليه عمر 

 

 بس هو ليش في امريكا ... ال ما قالي : ميهاف باهتمام

 

نتالي وما عاد  هكيوتزوج هاالمري هوخلص الدكتورا...يدرس يا بنتي  : ام فيصل

هناك ما  هوالشركات الي فاتح هويقول اعمال الهندس.....كثير  هيجي لسعودي

 وقته  هخذ

 

 لك سالم هويرد هادعي له ان هللا يوفق : ميهاف

 

 هوبنت الغرب ما تبي السعودي... بس يابنتي انا ابي ولدي : ام فيصل بقهر

 

ويترك ... يطلب رضاكويجيك لعندك ... هان شاء هللا يفرحك في: ميهاف

 هالامريكي
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مايفهم  هبس ولدي هللا يهدي... وهللا انك بلسم للجروح .. اميييين  : ام فيصل

.. 

 

 وتحب راس ام فيصل.... شكرا مامتي : ميهاف تبتسم

 

وتعرف .....بس تعرف فيصل وعصبيته ... ام فيصل حز بنفسها حال ميهاف 

 ميهاف وقلبها الرقيق 

 

 على خير  تصبحين : ام فيصل

 

 وانت من اهله : ميهاف

 

 على ش ي مسكت الجوال هام فيصل مشت برى املمر وراحت لغرفتها وهي ناوي

 

 هالو هال يم : ام فيصل
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 كيفك ههال يم : فيصل مستغرب ان امه تدق هالوقت

 

 خلي ميهاف تجيني الحين ابيها بأمر ضروري  : ام فيصل بأمر

 

و الوقت !!!! الفجر 3هلحين الساعبس ا : فيصل الي حس ان امه فيها ش ي

 !!!متأخر

 

 هومع السالم.. انا قلت ابي ميهاف الحين تجيني  : ام فيصل بأمر

 

 همع السالم : فيصل

 

 شكلها عرفت ش ي او شافت ميهاف برى ... فيصل انقهر من امه 

 

 على نفسها وتصيح هلقى ميهاف متكور  هوطلع من باب جناح
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..  هما يدري ليه يعاملها بقسو .. منظرها  هور انكسر خاطره و ما يدري ليش ع

 يندم هبس فيه اشياء كثير بينهم تخلي هنفس هوبعدين يكر 

 

 قومي امي تبيك الحين غسلي وجههك وغيري لبسك : فيصل

 

ودخلت الحمام وغسلت  هميهاف قامت ودخلت الجناح من غير ما تكلم

جلد  هجاماملالبس ولبست بي هاملكياج وحطت مرطب خفيف وراحت لغرف

بنطلون برمودا والقميص عالقي ولبست صندل .. نمر من وومن سكريت 

 مناسب وطلعت بتروح الم فيصل

 

حسك عينك تقولي ... اسمعيني زين  : فيصل جاء عندها ومسكها من يدها

اذا سألتك قولي انا تزاعلنا ... وانا حاس انها شافتك في املمر...المي ش ي 

 هاوشت معهعلشان اخذت دينا مصر وانا ت

 

 .......: شديد ال وهللا تحسب نفسك ما احد قدك هميهاف بكر 
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 ؟ هردي سامع : هفيصل سحبها له بعصبي

 

 ( مركب من حديد  هوهللا قهر يعني ما يحس بالم الناس والا قلب) ميهاف 

 

 !!!ردي علي  : فيصل شدد من مسكته ليد ميهاف

 

 هساااامع : ميهاف بالم

 

والا عندك راي .. تغطي على زوجها... هالسنع ها الحرمكذ.. اييييه  : فيصل

 !.؟.ثاني مدام ميهاف 

 

 !!!!ال وش بيكون عندي يعني  : ميهاف

 

 هميهاف املدمع هرفع وجهها يتامل نظر  هفيصل مسك يد ميهاف وبيده الثاني
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او مديت ... صديقيني يا ميهاف عمري ما كنت قاس ي على احد : فيصل بصدق

 مديتها الضرب  هى كثر حريمي املسيار بس وال مر عل هيدي على حرم

 

 . هاو حتى بهدي هحاني هوان مديتها امدها بلمس

 

 .والحنان  هفي الاخالق و الرومانسي هحريمي يعتبروني قم

 

 ما قد اشتكت وحده منهم من كالمي

 

ال شعوريا الاقي يدي تضربك .. بس الي بيننا يمنعني من اني اعاملك مثلهم 

ويقربها اكثر .فيها ميهاف  هلكن اذا املسال.. سادي مثل ما تقولين بس انا مو 

 واكثر

 

فيصل يتغير ويصير مثل الوحش الي يبي يمزق فريسته وبنفس الوقت يبيها 

 ترجع من جديد من غير اذى
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لكن ... وبعدين تندم  هافهم من كالمك انك تعاملني بقسو  : ميهاف بدموع

 مواقفي معك تقوي كرهك لي 

 

بس انا ضد ضرب املرأه وعضو مميز في حقوق .. انا ما امدح نفس ي : فيصل

 !!!!!؟.هيعني كيف ادعو لش ي وانا عكس.. الانسان

 

يجي يوم و تعرفين يا ميهاف .. هوانت السبب في... الا اذا كان هذا الش ي قوي 

 !!!!!انا ليش اعاملك كذا

 

 .. ظروفنا تعاندنا  بس اخاف الوقت يفوتنا و  : وتنهد و هو مسرح بخياله لبعيد

 

 أي وقت و أي ظروف ما في ش ي يبرر اللي انت تسويه : ميهاف

 

بس كيف وهو .. ميهاف كان نفسها تقول لفيصل انها ما رمت مازن بالرصاص 

 مقفل عليها كل ما بغت تقول له يقاطعها
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 وانت مصيرك تعرف انك ظلمتني : ميهاف

 

 ا يحتاج نلعب على بعضالالف اقو الني عارفك عدل فم هللمر  : فيصل

 

 فاهمه ؟.. احفظي لسانك زين عند امي  : ويكمل بامر

 

  هايه فاهم : هميهاف مجروح

 

 طلعت ميهاف وطلع معها فيصل بيوصلها الجناح النها ما تعرف

 

من كالم فيصل ما  هميهاف وهي تمش ي وتناظر فيصل من جنب مجروح

 .ها بعيونها الي هي شايفت هاملر  هيحتاج انه يوضح لها الحقيق

 

 كيف ؟ .. طيب كيف اكسبك يافيصل ) 
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 يا ميهاف تفكرين تكسبين فيصل ؟ همعقول هال انت مجنون

 

زياده يا ترى كم بتخليني على  هانا الزم ما اتعلق في.. اصال ما راح يرض ى فيك 

 ذمتك يا فيصل وبعدها ترميني ؟ 

 

ال .. ى قلبها الشعوريا يدها عل هفجعت ميهاف ومد هتطلقني الكالم... و تطلقني 

 (بس هذا الواقع يا ميهاف .ان شاء هللا 

 

 وصلت عند جناح ام فيصل ودخلوا 

 

 هال وهللا بولدي ومرته : ام فيصل

 

 هال فيك : فيصل يحب راس امه

 

 هال مامتي : ميهاف تبوس راس امه
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 اجلسوا ابيكم بموضوع مهم : ام فيصل

 

 3الحين  هاملواضيع الساعهللا يهداك الحقين على  : فيصل يتهرب

 

 ايش الي صار بينكم و ليش انت برى الجناح يا ميهاف : ام فيصل

 

كانه يقول دورك تنفذين ....ميهاف انحرجت وفيصل يطالع فيها بتحدي 

 شروطي

 

 ...الغلط مني انا زعلت فيصل  : ميهاف

 

 ؟ هكيف يعني زعلتي : ام فيصل

 

 اخذ دينا ملصر وصارخت عليهمامتي انا كنت زعالنه منه انه  : ميهاف
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وما اغار ... وما اتعامل مع املوضوع كذا  هراقي هيعني املفروض اني اكون زوج

 املسيار همن حريم

 

مصر؟ ويترك هنا ؟ وليش  هليش ي اخذ املقرود.. ال معك حقك : ام فيصل

 يطردك برى الجناح ؟

 

 ما طردني انا خرجت بنفس ي : ميهاف

 

اللي بيضيع ... بس ما عجبها تصرف ولدها.... افام فيصل كبرت بعينها ميه

النها من زمان تمنت و حده مثل ... ميهاف منه بعد ما تعلقت فيها ام فيصل

 ميهاف لولدها بعقلها ورزانتها وجمالها واناقتها وحضورها الطاغي 

 

 ترضين يا امي زوجتي تصارخ علي ؟  : فيصل بخبث

 

بعد .. و اذا بتحافظ على بيتها منهم ..اذا لحريمك ارضاها  : ام فيصل بهدوء

 انا اصال ابي فرقاهم هذولي طمعانين فيك... ما عندي مشكله
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  هوانت يا ولدي روح نام وخلي ميهاف تنام عندي الليل

 

 تخوف ما فاتت ام فيصل هفيصل نظر مليهاف نظر 

 

واذ فيصل . ال مامتي انا بروح لجناحي مع فيصل  : هميهاف وقفت بسرع

 ا اعتذر منه قدامكزعالن ان

 

 هاسف : وقامت ومشت لين فيصل ونزلت باست على راسه وهي الوان واشكال

 فصولي

 

 ههههه ال بتنامين عندي حتى لو تصالحتو خليكم تادبون  : ام فيصل تضحك

 

 فيصل يسحب ميهاف لين ما طاحت في حظنه ويلفها بيدينه ويشيلها ويوقف 
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والامور .. بس حرمتي باخذها معي... تصبحين على خير ام فيصل : فيصل

 انصلحت بينا مو ميهاف ؟

 

 حبيبي هاي : ميهاف قلبت حمراء وتشوف ام فيصل تضحك بنصر

 

 همنها بس هو طلب منها تعمال معه كذا عند ام هما تدري كيف طلعت الكلم

 في قلبه همشاعر خفي هحرك هبس الي تعرفه زين ان الكلم

 

لين ماوصلوا الجناح اول ما دخال  هعينطلع فيصل وهو شيل ميهاف بين ذرا

 عنه  هنزلها فيصل وميهاف بعدت بسرع

 

 ارتحت الحين : ميهاف

 

 ال عاد تخربطين وتقولين حبيبي هثاني مر  : فيصل
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علشان اوضح ملامتي ان امورنا  هبس ما لقيت غير الفرص : هميهاف منحرج

 تمام

 

بعديها علشان قدام بس ...عارف اسلوبك زين  : وقال هفيصل نظر لها نظر 

 الناس

 

 وقفل الباب  هودخل غرفت

 

والاف الافكار تاخذها وتوديها وهللا يا فيصل  هميهاف رمت نفسها على الكنب

احبك اجل لو  هضعفك ههههههههههه حسيت برتجافك من كلم هولقيت نقط

من  هعلي هما مرت الكلم هازيد العيار شوي وش بتسوي هههههههههه مغقول

 !!!قبل؟

 

 .. بعدين نامت من كثر التعب و 
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ياما سمعها كثير بس ما .. اما فيصل مو قادر ينام يفكر بالكلمه اللي قالتها 

بكلمه .. اه يا ميهاف .. ) عمر هالكلمه حركت مشاعره و اثرت على تفكيره 

 ( وحده اسرتيني 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 زلو يتغدو معها كالعاده يوم الخميسام فيصل ارسلت لفيصل وميهاف ين

 

 وبعد الغداء فيصل راح ملكتبه الخاص مع فهد 

 

 و جلسوا ام فيصل ومريم واريام

 

 تعالي يابنتي ياميهاف جلس ي جنبي : ام فيصل

 

  هميهاف قامت وجلست معها بنفس الكنب
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بس ما ادري ... وش رايك ياميهاف بسوي حفل استقبال كبير لك : ام فيصل

 ك الاسبوع الجاي ؟ يناسب

 

 وهللا يا يمه نبي نسوي حفل الصار وال استوى  : مريم

 

خالو فيصل  هواااو مامي بعزم كل زميالتي علشان يشوفو ميهاف مر  : اريام

 املزيون 

 

 انا ما عندي مانع بس باستأذن فيصل  : ميهاف

 

املفروض انه .... هو سواد وجهه  هوش بيقول فيصلو  : ام فيصل تقاطعها

 بس هو ماله ومال النمسا... هي حفل كبير من البدايمسو 

 

 ال يا مامتي سوي الي تبين انا من يدك ذي ليدك ذي : ميهاف

 

 هتصور الحفل ونجيب مطرب هماما نبي نجيب مصور  : اريام
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مني يا ميهاف انا برسلك تصاميم املصمم  هللفستان تراه هدي هبالنسب : مريم

 اختاري الي يناسبك الايطالي الي نتعامل معها وانت

 

 ونبيك تعزمي اهلك النه ما تعرفنا عليهم: ام فيصل

 

 الا صحيح كلمينا عن اهلك : مريم

 

وبعدين ملى صار . وبابا سعودي مات وانا عمري سبع  هماما فرنسي : ميهاف

وتوفي بعد  هماتت امي وحاولت اتصل باهلي وجابني عمي للسعودي 84عمري 

 بنات وولد يدرس في امريكا 3نده وعمي ع.شهور  2ما جابني ب

 

 هللا يرحمهم ومالك اخوان او خوات او اقارب: مريم

 

وانا اغلب وقتي . لي اخو من ابوي اسمه صالح متزوج بنت عمي ابرار  : ميهاف

 مع بنات عمي التؤام امال ومنى هعايش
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 واو يا حظكم عندكم تؤام : اريام

 

وهم ساكنين مع اختهم ابرار طول الوقت مع بعض  هههه تؤم روع : ميهاف

 وصالح اخوي بنفس البيت

 

 وانت كنت تجلس ي مع منى وامال كثير: اريام

 

بشغلي بس ملى افض ى اقعد معهم انا  هكنت اغلب الوقت مشغول: ميهاف

 اعتبرهم خوات مو بنات عم

 

 شغلك ليش انت كنت تشتغلين : مريم

 

 وين اشتغلت: ام فيصل

 

  هصل للديكور القابضالفي هفي شرك : ميهاف بتردد
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 وفيصل تعرف عليك .اها يعني كنت تشتغلين عند فيصل  : ام فيصل

 

 ال هو ما يعرف اني اشتغل عنده : ميهاف

 

 الالصحيح كيف عرفكم فيصل ؟ وكيف خطبك ؟ : مريم

 

هو يعرف اخوي من زمان ومعجب فيه وملى قاله صالح انه عنده  : ميهاف

 افقتاخت طلبني منه واخوي شاورني وو 

 

 ههههه وهللا يافيصل عليك طلعات  : ام فيصل

 

 بس انتو ليش سافرتو على طول  : مريم

 

 فيصل كان مستعجل و و و  هبصراح : ميهاف تتصنع الخجل
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 ههههه ياي على الحياء ما اقدر انا : اريام

 

 شوفو البنت ما في حياء ابد : مريم

 

 نال يتاخرو  هترى ننتظر بنات عمك بالحفل : ام فيصل

 

 تامرين امر مامتي : ميهاف

 

 ما يأمر عليك عدو ياعيوني : ام فيصل

 

 عن اذنك يا مامتي بروح جناحي  : ميهاف

 

 مع السالمه : ام فيصل ومريم
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طلعت ميهاف وراحت للجناح وبدت مشوار التنظيف اليومي للجناح وشغلت 

الفوحات تعطر الجو ودخلت الحمام واخذت شور ولبست فستان قصير 

املشمش وفيه نقوش بيضاء من زارا ولبست بنطلون استرتش من بيرشكا  بلون 

ابيض وصندل عالي بلون املشمش وحطت قلوس خوخي من ديور وبالشر من 

من نينا رتش ي وملت شعرها  هشانيل بلون الخوخ وختمت باملاسكارا الزيتي

 هحول وجهها وتعطرت من العطور املوجود هلفوق ونزلت الخصالت الرقيق

 الرف الداخلي للحمام على 

 

وتلخص  هالفرنسي هخرجت وجلست تقراء كتاب عن فن التنسيق باللغ

كيف بتواجهه  هبس هي محتار  هالي تفيدها في بحث الدكتورا هالاشياء املهم

 دراستها هفيصل بحكاي

 

فيصل جالس يشتغل مع فهد لين ما اذن العشاء وخرجو يصلون في املسجد 

استنه ميهاف يخرج  هثاني همر  هدخل مكتبه لحالالتابع للقصر وبعد مارجع 

ميهاف راحت للمكتب ودقت الباب  88 هلكنه طول لين ما جات الساع

 ودخلت

 

 مساء الخير  : ميهاف

https://jadidpdf.com



 
218 

 

على املكتب ومعه قلم ويتابع  هفيصل كان مشغول بامللفات الي قدامه منشور 

 امللف باتقان ما انتبه لها

 

العطر الي تتغلغل  هفيها من ريحوهو حس  هميهاف مشت لين وقفت جنب

رفع عينه وجات بعيون ميهاف االخضراء الي دايم  هاملتلخبط هوتداعب مشاعر 

 تاسره ومسحت عيونه شكل ميهاف الجذاب من فوق لتحت

 

 كيف تدخلين من غير اذن : فيصل

 

 انا استئذنت بس الضاهر انك ما سمعتني علشان كذا قربت منك : ميهاف

 

 ما تشوفيني مشغول انقلعي برى  : لملففيصل رجع عيونه ل

 

اصال انا بطلع من غير ما  : ( هما اثرت في هوجع في شكله كل هالشياك) ميهاف 

  هخارج هبس حبيت اخبرك اني بكر ..... تقول 
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 نعم نعم عيدي ما سمعت زين  : على املكتب هفيصل رمى امللف بقو 

 

 من يدها ملستواه  هوسحبها عند

 

 دي عورتنيااي فك اي : ميهاف

 

 وهللا انا مالحظ ان لسانك كل ماله و يطول  : فيصل

 

بس مامتي حددت الاسبوع الجاي حفل .... وهللا ما طال وال ش ي : ميهاف

علشان نجهز ...راح تاخذني معها كل مشوار  هوقالت انها من بكر .... الاستقبال

 على ذوقي

 

 توافقين من غير شوري ؟ هوانت لي : فيصل معصب
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وانا قلت بشاور فيصل ...قلت لك هي امرتني .... والي يخليك فك ايدي : ميهاف

 بس هي قالت انك ما راح تقول ال 

 

في فرنسا وراح اخذك  هبس انا مسافر الاسبوع الجاي عندي صفق : فيصل

 معي 

 

 تاخذني معك : ميهاف فتحت عيونها على الاخر

 

اك بريد من فرنسا هههههه ال يروح فكرك بعيد انا باخذك علشان ج : فيصل

 هوانا بعد بروح للجامع...  هالدكتورا هبخصوص تكمل همن الجامع

 والاعمال  هعن علم الادار  همستضيفيني القي محاضر 

 

 !؟ هانت تدري اني اكمل الدكتورا : هميهاف مستغرب

 

اعرف عنك اكثر مما تعرفين عن نفسك  : فيصل وقف لين ما لصقا فيها

 انا مين  هياميهاف وال النت ناسي
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الاولى لي  هكيف اقولك ملوعد املناقش هبس انا كنت محتار  هال مو ناسي: ميهاف

وانت  هانها تكون في نفس الوقت من السن هالني عارف هفي بحث الدكتورا

 اختصرت علي

 

 زين وحفلك ما الزم يتم  : فيصل

 

 تيانا ما يهمني الاحتفالت والا ابيها بس ما حبيت اكسر خاطر مام : ميهاف

 

 اخر وحده تكلم عن كسر الخواطر انت : "هفيصل ابتسم بسخري

 

 حرام وهللا حرام الي تسويه فيني: ميهاف

 

يعرف ان ميهاف  هفيصل حس الصدق في لهجتها بس ايش يسوي بداخل

وبنفس الوقت موقادر ينس ى الي  هشغلت اكبر من أي حيز شغلته انثى ثاني

 سوته في مازن 
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من وضعها  هراحت تنام على كنبتها وهي ومحتار ميهاف خرجت من املكتب و 

الحالي مسكت دفتر يومياتها وبدات تكتب عن سرها الوحيد الذي ال يعرف 

 عنه سوى دفترها وتتأمل املالمح الي رسمتها كيف تنساها بعنوان

 

 فيصل الرجل

 

 هباملغامرات قابلتك كنت في نظري مثال لعنفوان الرجول هفي احد ايامي املليئ

تملك جميع املواصفات الي تحلم فيها أي فتاه .. باملتناقضات  همليئ هشخصي

ك يكتب بعضا منها . 
ّ
.... ماذا قول في وصفك ؟ لكن دع قلمي املوجوع بنار ذل

 هاما من الناحي.رياض ي  هطويل وسيم جذاب اسمر عريض الصدر و جسم

 مثقف و متعلم و متفتح وذكي  هالعلمي

 

  هه من حولومغامرو واثق و يغرق بحنان

 

 وغني و كريم و محبوب 
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ال ادري ملاذا كلما نظرت فيها اجد نفس ي ابحر في بحور .. ضعفي هعيونه نقط

اختنئ في انحاء نظرته  هعيني هاضيع في نظر .. نعم .. اضيع .... من الوله 

 .. لتحميني من برد السنين  هواتمنى ان تغطيني رموشه الكثيف هالحاني

 

ارتعش عندما اتذكرها وهي تحيط !!! ,في ذهني هعالق الزالت هذكرى يدي

خصري كنت اول رجل تمسك بيدي و تضعها على عنقي لتحلف بانك 

كانت يدي مثل الطوق بين يديك حتى ان يدك لم تمسك .. ستؤذيني يوما ما 

 عنقي 

 

انت فقط الذي .... ذكرى جعلتني ملك لك... وبقت ذكرى يديك طول العمر 

 ن عمري احلم واحلم فيك سأعيش ما تبقى م

 

 

 

 ..هانت حلم صعب انه يتحقق الن الحواجز التي بيننا كثير 
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 اولها انه اهتمام من طرف واحد فقط

 

 ..هضعفي الوحيد هالهي صبرني على نقط

 

 ..هكالمك املميز  هتأسرني طريق

 

 ..يأسرني هدوءك املنذر باالعاصير

 

 .ي تحدي لها التي تجعلني اريد اكون ف هالسخري هتجذبني نظر 

 

 وال اعشقك كما انت فيصل املنتقم.. اعشقك كما انت فيصل الرجل 
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 هالثاني هفتحت الصفح

 

 

 

اليوم السبت اشاهد الاحتفال بافتتاح الفرع رقم خمسين من محالت 

واراقب ... تنطقها  هاستمع لكل كلم.... بيروت  هفي مدين هالفيصل الالكتروني

اشاهد نظرات .... امعن النظر في وسامتك ....  هبمن حركاتك الجذا هكل حرك

 اااااااااااااااه ثم ااااااااااااه.... الاعجاب في عيون النساء و الرجال

 

 

 

 احلم احلم ان اهنئك لكن حواجز الواقع تقف بيننا
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 وبدات تكتب 

 

!!!. حتى اكثر مما اتخيل ...عني  هاليوم يافيصل تقول لي انك تعرف اشياء كثير 

والشوق  هالول هلو كنت تعرف لالحظت نظر ... كن في الواقع انت ال تعرف ول

فماذا ... واعرف ان مرادك في الذل حصل... اعرف انك التهتم بي .... في عيني 

 بعد ذلك؟ اجبني يافيصل ؟

 

وتفكر هي ليش .يكون احسن من اليوم  هقفلت الدفتر ونامت وتتأمل ان بكر 

... ع املقومات الي تحلم فيها كل بنت الجمالانا املك جمي) ما تكسب فيصل 

... هو الاناق... و الحضور ... و الصفاء... و البياض... هوالنعوم.. والطول؟

ههههههه ...والاخالق ... والتعليم...و الشعر الطويل الحرير... هوالعيون الفاتن

 هال تأملين كثير الا الاخالق فيصل من هذي الناحي... ضحكت من غير نفس 

ويعيرك بماض ي انت انوجدتي فيه ... فيصل يشك في تصرفاتك ..سكر عليك م

 (بالغلط
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 الفطور  هجالسين على طاول هفيصل وام

 

 هال وهللا بولدي  : ام فيصل

 

 صباح النور يا احلى ام في الدنيا : فيصل يحب راس امه

 

 وين ميهاف وراء ما نزلت معك للفطور  : ام فيصل

 

 يا امي هنايم : فيصل الي ما يدري عنها

 

ترى حفل الاستقبال بيكون الاسبوع الجاي مليهاف هللا هللا ابيك  : ام فيصل

 مليهاف هالسنع هتشرفني بالهدي

 

لفرنسا الاسبوع الجاي وانا  هالعفو يا امي بس انا وميهاف عندنا سفر  : فيصل

 جهزت الفيز 
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 بيوم لبعدها هيعني ايش لون تبي تسافر اجل السفر  : ام فيصل بضيق

 

 همهم هالن انا عندي صفق هما عليش يا امي ما نقدر نأخر السفر : فيصل

 هالدكتورا هلرسل هوميهاف عندها مناقش

 

 وانت متى بتسافر أي يوم : ام فيصل بتفكير

 

 يوم الخميس : فيصل

 

 ايام هللا يعينكم  هباقي لكم اربع : ام فيصل ابتسمت بخبث

 

لوقت مو مناسب انا اعرف انك تبين ما عليش يا امي بس وهللا ا : فيصل

 باسرع وقت هالحفل

 

 وااله يا ولدي مو مني من زميالتي مذييني يبون يشوفون ميهاف : ام فيصل
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 ..وهللا لو ان حرمتي تمثال يتباركون فيه  هايش دعو  : فيصل

 

 ولدي فيصل  هاكيد عيوني هذي مر  : ام فيصل بغرور

 

ان ام فيصل  هلكن الحقيق. هلحفلطلع فيصل وهو في باله ان امه الغت ا

 قدمتها ليوم الثالثاء 

 

 نزلو مريم واريام يفطرون مع ام فيصل

 

 صباح الخير  : مريم

 

 صباح الخير تيته : اريام

 

 يا صباح الورد والفل : ام فيصل
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 هللا هللا ايش عندها اليوم ام فيصل اكيد تخطط لش ي  : اريام

 

 يابنت استحي شوي هذي جدتك : مريم

 

  هعلي هبس لو تدرون انا وش ناوي ههههههه وهللا انها صادق : ام فيصل

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 .ملكت قـلبي و أنـت فيه كـيـف حـويـت الـذي حـواكا

 
ً
 لو كان قلبي معي مااخترت غيركم وال رضـيت سواكم في الهوى بدال

 الفؤاد نـصيبوهل لي نصـيب في فؤادك ثابت كما لـك عـندي في 

 هوتعـطـلت لغ.وال زال عنها والخيال يـزول هفما غاب عن عيـني خيالـك لحظ

 . الهوى عيناك هالكالم وخاطبت عيني في لغ
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ان ام فيصل  هلكن الحقيق. هطلع فيصل وهو في باله ان امه الغت الحفل

 قدمتها ليوم الثالثاء 

 نزلو مريم واريام يفطرون مع ام فيصل

 الخير صباح  : مريم

 صباح الخير تيته : اريام

 يا صباح الورد والفل : ام فيصل

 هللا هللا ايش عندها اليوم ام فيصل اكيد تخطط لش ي  : اريام

 يابنت استحي شوي هذي جدتك : مريم

  هعلي هبس لو تدرون انا وش ناوي ههههههه وهللا انها صادق : ام فيصل

 

**************************************** **********

********************************* 

 

 البارت العاشر

 هشفتي يا مامي ياهلل عاد قولي لنا وش ناويه علي : اريام تنط تحب راس جدتها
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اقدم حفل ميهاف ليوم الثالثاء من غير ما يدري  هناوي هبصراح : ام فيصل

 فيصل

 وليش : مريم

يبي يسافر لفرنسا وياخذ  اليوم جاني فيصل يعتذر يقول انه : ام فيصل

 ميهاف

 .ههههههههههه يا حليلك يا ام فيصل : مريم

 . انا اليوم بجهز البطاقات واوزعها  : ام فيصل

ويبداء  هعندنا القروب حق تنظيم الحفالت جاهز اكلم.. والتجهيز للحفله 

 يجهز كل ش ي

 هبكر زين وانا بساعد ميهاف في التجهيزات الي محتاجتها وفستانها  : مريم

 هتصاميم كثير  هيوصل مع مجموع

 هاملصصم جورج بكر  هماداهـ يخلص : ام فيصل

اصال انا طلبته من يومين وهو قال انه يشتغل على فستان من  : مريم

النه فخم حيل وبنفس  هاسبوعين وارسلي التصميم بااليميل وعجبني مر 

بس دام  اوريها ميهاف تختار  هالوقت ناعم وارسل معه كم تصميم وكنت ناوي

 انه كذا 
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تبع القصر تشوف اذا محتاج أي  هاول ما يوصل كلمي املصمم : ام فيصل

 تصليحات على مقاس ميهاف

يعني اكيد انه ما راح  هههههههه ما شاء هللا ميهاف جسمها جسم عارض : مريم

 هنغلب في

 وفساتينا راح توصل مع فستان ميهاف : اريام

 رح ههههههه الفساتين وصلت البا : مريم

 ال ال ما يصير ها الكالم يوصل البارح و ما تقولون لي  : اريام

 ههههه اقول اهجدي يا بنت ال تنهبلين علينا : ام فيصل

 كم فستان وصل هانت عارف : مريم

 كم يعني  : اريام

من  هجديد هالفستاين مو لنا بس انا طلبت مليهاف مجموع : ام فيصل

 مصممين مختلفين

اف على الاقل سهل الواحد يتعامل معها مو زي عبيروه تستاهل ميه : اريام

 الحمد هلل ربي فكنا منها

 استحي هذي من لحمك و دمك : ام فيصل

 ........بس ميهاف .. حتى و لو احسها لو تزوجت فيصل بتغيره علينا  : اريام
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 يعني مو غيرانه منها : ام فيصل

 ال بالعكس انا حزنانه عليها : اريام

 هلي : رابام فيصل باستغ

 ..باين عليها ميته على فصول بس هو وال هنا عايش بعالم ثاني  : اريام

 بهذي صدقتي : مريم

 يتغير ويعرف قيمتها هبكر  ههللا يهدي : ام فيصل

 هياهلل يا اريام ال تفوتك املدرس : مريم

 اف يا امي وهللا طفش ليش ما اغيب اليوم : اريام

 يومين الاسبوع الي فات هاقول بال دلع تراك غايب : مر يم

 عادي ما مي  : اريام

 هزين هوش عادي ومن وين بتجيبين نسب : مريم

يعني فيه قدرات وقياس وبعدين  هعادي مامي الحين مو كله على النسب : اريام

 هللا يخليلي فصولي يدرسنيى برى 

 ال وهللا وين ناويه ان شاء هللا : ام فيصل

 في امريكا وين يعني عند عزوز  : اريام بدلع

https://jadidpdf.com



 
235 

وان شاء هللا تبينه يستناك لين  هال ان شاء هللا ولدي يرجع بسرع : ام فيصل

 هما تخلصين دراس

عايش  هسن88ياحظه له  هاسم هللا عليه الي يقول كلش بالسعودي : اريام

 هناك

 يكثر نقك يا هالبنت اقول اول تخرجي وبعدين فكري بامريكا : مريم

 صل وخرجتووقفت وسلمت على امها وام في

وام فيصل ومريم يجهزون كل ش ي حتى البطاقات وزعوها  همرت يومين كامل

 وهم ما خبروا فيصل وميهاف

سمعت التلفون .وتقراء في كتاب فرنس ي  هبجناحها كالعاد هميهاف كانت جالس

 طبعا فيصل حارمها من الجوال. هالداخلي يدق ورفعت السماع

 هالو : هميهاف ببح

 هالو  : فيصل ذايب

 تامر بش ي : ميهاف

 امي تبك تروحين لها جناحها  : فيصل

 حاضر اوامر ثانيهـ  : ميهاف بدون نفس

 هسامع.. اسمعي اذا سألتك عن الجوال قولي انك انت الي ما تبين  : فيصل
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 بس كذا تامر امر عيوني : ميهاف بدلع

 ..تعدلي بكالمك ما احد عندنا عشان تظهرين مواهبك  : فيصل ارتبك

ليه مو حلو والا ما يليق لي وبعدين هذا كالمي  : زادت الدلع املبحوحميهاف 

 هايش لون اغير 

 اقول ال يكثر  : (بس انا خالص ما عاد اقدر اتحمل .. الا يلوق ونص ) فيصل 

 هوسكر السماع

بدون  هميهاف لبست فستان باللون الاورنج من شانيل قصير فوق الركب

خمل ولبست اكسسورات سوداء اكمام ولبست معه بوت طويل اسود م

وتعطرت من عطر الين وخرجت  هوحطت مكياج اورنج وكثفت املسكارا الزيتي

 لجناح ام فيصل همع املرافق

اعجاب بالذوق الراقي مليهاف الي يروق لستايل ام فيصل و  هام فيصل بنظر 

 ههال وهللا بميهاف تسلم هالطل : يعجبها

  هال وغال وش الزين والحلى كله : مريم

 هعيونكم الحلو  : ميهاف بخجل ودلع

 هالجمال ويترك هوهللا ان ولدي ما عنده نظر الا في واحد عند) ام فيصل 

 (اه من عيالي ... ويروح للي مانيب قايله 

 ميهاف انت ما عندك جوال كيف نكلمك اذا نبغي ش ي : مريم
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 انا ما بي جوال : ميهاف

 ايكمن عندي وش ر  هواذا قلت انه هدي : ام فيصل

 وانا استاهل  هانت كريم : من فيصل بس تبي تقهره هميهاف خايف

 كثير هخذي الجوال راح احتاجك اليومين الجاي : ام فيصل

 خير ان شاء هللا : ميهاف

 يوم الثالثاء راح نسوي حفل الاستقبال  هبصراح : ام فيصل

 بس فيصل قال انك اجلتيه علشان السفر : ميهاف

 ه ما اجلته كل ش ي جاهز ليش التاخير ال انا قدمت : ام فيصل

 مزعجينها يبون يشفونك هزميالت الوالد هبصراح : مريم

 ما ابي فيصل يدري و انا بقوله بالوقت املناسب  : ام فيصل

 انت تامرين مامي  : ان هذا بيزعل فيصل هميهاف حبت تجاريهم خاص

  الي هنا راح تعدل أي ش ي هو املصمم هفستانك وصل قيسي : مريم

 وال تنسين تقولين لبنات عمك  : ام فيصل

 ان شاء هللا  : هميهاف بفرح
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وراح  هتعمل لي كم شغل هبالبشر  هالتجميل والعناي هراح تجي خبير  هبكر  : مريم

 اخليها تعملك معنا

ش ي راح اخليها تعملك  هالشعر بعد راح تجي اذا محتاج هوخبير  : ام فيصل

 ريفريش للشعر هوشوي هاقنع

 مامتي وهللا اتعبكم معي : ميهاف

ولد و افرح  هال تعب وال ش ي انا من زمان وانا اتمنى تجيني مر  : ام فيصل

 ..بولدي فيصل هللا يحفظك 

 يعيني رحنا في الباي باي .. يعيني  : مريم

 مريم صرت زي بنتك ههههههه وش دعو  : ام فيصل

 هههههه شكل ميهاف تغطي علينا عندك : مريم

 العين ما تعلى على الحاجبولو  : ميهاف بدلع

 ما شاء هللا عليك منطق حلو وجهه احلى  : ام فيصل

الي قاست الفستان  هميهاف اخذت الجوال من ام فيصل وطلعت للمصمم

عليها وعملت بعض التعديالت وقاست الفساتين الي جابتها ام فيصل لها 

  هلفرح هالي تطير من فرح هوكانت مثل الفراش

وهي خجالنه منهم ال  هل علشان تعزمها على الحفلميهاف تتصل على اما

 فيصل مانعها تكلم احد
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 الو مساء الخير : ميهاف

 الو مساء النور ميهاااااااف : امال بصراخ

 هههه هللا يرج عدوك رخي صوتك شوي  : ميهاف

... التلفزيون على اعلى ش ي مقابله بدر الـ همنى معلي هوين ارخي وهالعل : امال

 كيف حالك.. هههههههه .. يه ليل نهار على خبرك اللي راجتنا ف

 بخير جعلك بخير  : ميهاف

 وهللا زعلت عليك هوينك انقطعتي عنا ما ندري ايش اخبارك في الحفل : امال

 ههه انا سافرت لليونان يعني مو قصد  : ميهاف

 اقول ال يكثر الهرج والي يرحون برا ما يقدرون يكلمون  : امال

 قدرت كان عند ظروف وهللا ما : ميهاف

) ياختي انت ملتى بتخجلين الا قولي عندي  هاقول وال ظروف و ال حاج : امال

 فصولي( تقلد صوت ميهاف املبحوح 

 اول  هقلبي طيب بسامحك ياهلل اخبار الحفل هبس مو مشكل

 اكيد ميهاف كاملعتاد تذهل الكل : هميهاف بثق

 هياعيني سرنا ناس مهم هتعجبني الثق : امال

 وهللا عادي : يهافم
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 ال ما احب الدلع الزايد متي نشوفك  : امال

 قريب يوم الثالثاء : ميهاف

 وايش معنى الثالثاء  : امال

 النكم معزومين على حفل الاستقبال الي مسويته ام فيصل لي  : ميهاف

 منى الحقي نبي نروح الثالثاء مليهاف  : امال بصراخ

 منى جات تركض و سحبت الجوال 

 عيدي عيدي وش تقولين معزومين عندك  :منى

 ههههههه اول سلمي كيفك منى وحشتيني : ميهاف

 وانت بعد وحشتيني كثير  : همنى بنعوم

 انت وامال وابرار  هاتجهزوا للحفل : ميهاف

 يعني في معازيم كثير من الهاي هاي : امال تاخذ الجوال

 كلهم من الهاي هاي ههههه هللا يرجك اي : ميهاف

 وتخطبني  هيعني ممكن تعجب فيني وحد  :امال

 الا بتخطبني انا.. على ويش يا حظي  : منى

 اذا هزئتيني هزيتي نفسك هاني تؤمك يعني يا فالح هال وهللا انت ناسي : امال
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  همع السالم هاستناكم للحفل : ميهاف

 همع السالم : البنات

وما قالت له وسوت زي ما طلبت منها ام فيصل  هميهاف جلست تتجهز للحفل

  هأي ش ي عن الحفل

 فيصل كان جالس مع فهد في مكتبه الخاص في القصر رن جواله

 الو : ام فيصل

 هال وغال بهالصوت : فيصل

 هللا يحفظك يا ولدي بس انا ابيك بموضوع مهم  : ام فيصل

 خير ان شاء هللا ابشري بالي يسرك : فيصل

املجوهرات وتسأل عن عن  ابيك تكلم محل.. ما يأمر عليك عدو  : ام فيصل

 اجد ش ي وصل ويكون ما انعرض 

 ابشري يالغال  : فيصل

 وياليت يكون فيه نوع من الحجر الكريم هابي طقم املاس فخم مر  : ام فيصل

مالك الا الي يسرك الحين اكلم امجد الي في محلي في بريطانيا واقوله  : فيصل

 املواصفات الي تبين

 همداه يجي بكر  : ام فيصل
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الا وهو عندك  هما تنامين الليل هان بغيتي ههههههه هللا يهداك يم : صلفي

 وانت تأمرين امر 

 كفو وهللا يا ولدي  : ام فيصل

ليش مستعجله على الطلب العاده تطولين لين ما يعجبك  هبس غريب : فيصل

 ش ي 

 فيصل عندك ش ي باكر : ام فيصل بتردد

 ال انا كلي لك : ش ي هفيصل الي حاس انه في

 لحفل استقبال مليهاف هانا وزعت بطاقات دعو  هبصراح : ام فيصل

 بس حنا مسافرين : فيصل يقاطع امه

 هبكر  هانت قلت يوم الخميس وانا بسوي : ام فيصل

كيف هللا يهديك يمه بس ميهاف ما  : هفيصل بقهر بس ما يقدر يزعل ام

 الحفالت يبيلها وقت هتجهزت وانت عارف

ميهاف انا متفقه معها وعزمت اهلها بعد وانت ال تخاف على  : ام فيصل

  هاتصل على اخوها وااكد العزوم

 استقبال للحريم بس والا للرجال بعد هانت مسوي : فيصل

 ال للحريم بس الا اذا انت تبي تعزم ربعك املقربين واخوها  : ام فيصل
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 تم يا الغال  : فيصل

ه لك يوم جات في الحفل ترى الطقم ابيه مليهاف يا حظي انا ساكت : ام فيصل

 هعقد املاس بصراح هالبس هطقم املاس يليق فيها و ودادو  هما كانت البس

 قهرتني

انا ارح اعزم زمالئي و .. قلت يا بعد عمري مالك الا اللي يرضيك  : فيصل

 .. صالح 

فيصل من يوم سمع ان الطقم مليهاف حس نفسه تحركت مشاعر الحنان 

ان انه ما لبسها الشبكه و ما فرحها زي باقي حريمه املدفونه في قلبه النه ندم

 .. 

ميهاف الكسيره تطعن تحز بنفس  هصحيح ان الحواجز بينهم كبييره لكن نظر 

 .. فيصل وعد نفسه انه راح يلبسها الطقم بنفسه 

 فهد اتصل على امجد الي في بريطانيا  : فيصل

 تم طال عمرك  : فهد

 فهد اخذ الجوال واتصل على امجد

 تفضل يا طويل العمر : دفه

 الو : فيصل

 الو : امجد
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 مساء الخير كيف الحال : فيصل

 الحمد هلل الامور على ما يسرك. مساء النور يا طويل العمر  : امجد

 ابي اجد ش ي وصل في املحل عندك ومن الاملاس والزمرد  : فيصل

 هالصايغ جوزيف امس وغالي مر  هموجود يا طويل العمر طقم عرض : امجد

 واملاس الحر  همن الاحجار الزمرد النادر 

 الحين على مكتبي في السعوديه  هحلو ارسل : فيصل

 لحرم سعادتكم هوانا قبل شوي ارسلت الطلبي. اوك طال عمرك  : امجـد

 ....حرم سعادتنا  : فيصـل

 طال عمرك طلبات تصميم للمجوهرات من املحل في الرياض هاي : امجد

 متى هذا الطلب  : فيصل

بين عقود  همختلف هكانت طلبات تصميم لخمسين قطع همن فتر  : امجد

 وخواتم 

  هطيب انت ارسل الطقم الي من جوزيف ضروري الليل : فيصل

 ابشر طال عمرك  : امجد

بدئت  همعقول.فيصل محتار متى ميهاف طلبت املاسات من املجوهرات 

 الزم يعرف  هوش السالف هتتصرف من غير شور 
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 صل على محل املجوهرات في الرياضفهد ات : فيصل

 ابشر طال عمرك  : فهد

 الو هال ماجد : فيصل

 هال وهللا بطويل العمر  : ماجد

 ميهاف الخمسين تصميم  هبستفسر عن الطلبات الي طلبتها السيد : فيصل

طال عمرك بتوصل ... هالخيري هتصاميم هدايا للمدعوات الجمعي : ماجد

 و  هاليوم او بكر 

 السيدات يستلموها بعد ما توصل حسب تعليمات حرم سعادتكموراح نبلغ 

 اوك انا حبيتا سال عنها وابغاك تتوص ى فيها : فيصل

 ابشر طال عمرك  : ماجد

واشر لفهد يخرج  هانه قفل امللفات الي فيد هفيصل وصل الغضب عند لدرج

! !!ياميهاف تتصرفين من وراي  هيا ترى ايش الي انت ناويه علي) وجلس يفكر 

انا صحيح ان !!!! وهللا طالت وشمخت هامليهاف انا الزم اوقفها عند حدودها

 !!(؟؟؟هبس ليه ما حطتني في الصور ..كم مليون ماراح تفرق معي 

وفي جناح فيصل كانت ميهاف تحس بالم بدء يوجعها في بطنها بس الزم تقوم 

 من بودي شوب انانيا هبشغلها رتبت الجناح وشغلت الفواحات العطري
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وعلت على التكييف املركزي وجهزت حمام فيصل وجهزت البيجاما على 

 وهي تحس بالم شديد في بطنها . السرير 

ياربي وش السوات حتى الحبوب الي . اوف ياربي من هالم بيقطع بطني ) ميهاف

 هاروح اخذ ابر  هانا متعود. جبتها معي ملى زرت بنات عمي قبل شهرين انتهت 

وش .. حتى ما اقدر اقول ش ي..س اللحين وش اسوي مسكنه لشرفت الاخت ب

 ... (اقول الم 

وتكورت على  هوبدء الم ميهاف يزيد وجلست تبكي وهي تتلوى على الكنب

 نفسها وشدت اللحاف عليها وهي تكتم تاوهاتها

 هالجو والانار  هالانانيا الي مالي هواستقبلته ريح هفيصل دخل في هذي اللحظ

 ي شوي يطف هوبدء غضب هالخافت

 ميهاف ميهاف وينك : فيصل

الي  ههي تسمعه يقرب من الكنبهترد عليه  هالالم مي قادر  هميهاف من شد

  هعليها في الصال هنايم

 ميهاف قومي بكلمك : فيصل

 نعم ابغيت ش ي انا جهزت كل ش ي  : ميهاف بصوت خافت

 ملى اكلمك تجلسين زي الناس وتشيلين اللحاف عن وجهك  : هفيصل بحد
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وما تدري ايش تسوي شالت اللحاف عن وجهها وتعدلت في  هاف خايفميه

 الالم تزيد وبان على وجهها  هجلستها وشد

 هبامر مين تطلبين تصاميم للمدعوات للحفل الجمعي : فيصل ما انتبه لها

 هاها جوبيني هالخيري

 انت كيف دريت : ميهاف بصوت مكتوم ويدينها على بطنها

شايفتني نايم على اذني انا ملى اسأل تعطيني الجواب ال وهللا  : هفيصل بسخري

 عدل والا افهمك  هفاهم... مو تقابلينه بسؤال 

 : ميهاف رفعت وجهها لفيصل واثار الدموع على وجهها وباين الالم على لهجتها

 هوهللا انا تصرفت وطلعتك وطلعت نفس ي من املوقف املحرج الي حطيتني في

انا ملى شفت مامتي اهدت ...يصل ما تعرف تهدي و الا تبيهم يقولون حرم ف..

 الحضور ساعات ما لقيت غير هذا املخرج 

 : (تألم وتكابر) الالم  هفيصل ساكت وهو يتأمل وجهه ميهاف الي باين علي

 ميهاف ايش فيك ليش وجههك كذا فيك ش ي

 : من غير قصد همن سبب الالم الي زاد وطلعت منه اه طويل هميهاف منحرج

 شوي  هويمكن مسخن هش ي بس مرهق ما فيني

الي ما كانت متوقعته ميهاف وال حتى فيصل نفسه توقع انه بيسوي كذا جلس 

  هعليك حرار  : على جبهتاه وقال بخوف هجنبها وحط يد هعلى الكنب
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الو دكتور تعال لجناحي  : وطلب التلفون الداخلي رقم الطبيب هووقف بسرع

 هبسرع

 تعب ما يحتاج الطبيب هاااه ما فيني ش ي بس شوي : ميهاف ويدينها على بطنها

 على السرير  هودخلها بالغرف هفيصل قرب من ميهاف وحملها بين ذراعين

بارجع  هانا طيب : ميهاف باحراج والدموع تنزل وهي تحاول تقوم من السرير

 للكنب

والطبيب بيكشف عليك  هال تعبان : فيصل بامر وهو يرجعها ويغطيها باللحاف

 الطبيب

 حقتي  هابي الطرح : ميهاف

 وليش  : فيصل

 بتحجب قبل ما يدخل الطبيب : ميهاف وهي تعصر بطنها من الالم

  هوليش تحجبين هذا طبيب العايل : فيصل باستغراب

 واللي يعافيك ابي طرحتي  : ميهاف

 وراح تفتح الباب الالكتروني للجناح هفيصل ما رد عليها واعطاها ظهر 

حقها ورجعت على  هاملالبس ولبست جالل الصال  هرفميهاف قامت بالم لغ

  هالغرف
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الي استغربوا الاثنين ان ميهاف مغطيه  هدخل فيصل والطبيب ومعهم املمرض

 نفسها بالجالل الصاله

 سالمات ان شاء هللا  : الطبيب

 هللا يسلمكك املدام تعبانه : فيصل

 سالمات مدام ايش تشتكي منه  : الطبيب

 لاللم  همسكن هابي ابر هني يوجعني يا دكتور بط : ميهاف باحراج

يعني انت تشتكي من ش ي معين او لك تاريخ طبي الي مرض السمح  : الطبيب

 هللا

  هال الحمد هلل انا طيب : ميهاف بصوت خافت

او غثيان  همعك دوخ : هالطبيب وهو يكشف على ميهاف والنرس تاخذ الحرار 

 او تعب 

 ال  : ميهاف

 هيعني ما في ارتفاع نخاف من هعادي ه الحرار الحمد هلل : الطبيب

بس يمكن يكون هناك حمل تاثر عليها  هطيب انا يمكن اعطيك الابر  : الطبيب

 هالابر 

 ....... : هالالم والفشل هميهاف قلب وجهها احمر من شد
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 هال يا دكتور مافي ش ي بامكانك تعطيها الابر  : فيصل بهدوء

 هواذ مازال الالم بكر  هميهاف الابر  اوك نرس مايا اعطي مدام : الطبيب

 بامكانك توحي املستشفى تعملي التحاليل علشان نطمئن على صحتك 

 اوك دكتو ر  : فيصل

بي تنام على  هوخرج الطبيب والنرس وميهاف قامت بالم وهي تمش ي للصال

  هالكنب

 ليش قمت من السري  : فيصل

  هعلى الكنب هانا مرتاح : ميهاف بهدوء

 ها ما خف الالم اوديك للمستشفى بكر اذ : فيصل

 ان شاء هللا  هال انا باكون طيب : ميهاف الي تعرف حالتها

ينام وهويفكر في ميهاف رغم الام الي فيها الا انها ما  هدخل فيصل غرفت

 يارب ساعدني على التصرف الصحيح انا ما ابي اظلم احد هاشتكت وزفر بقو 

تدور على الحنان  هوهي تحضن املخد اما ميهاف نامت بهدوء من بعد املسكن

.... الي فاقدته يعني لو كان ضروفها غير كان حست بحنان ودفء فيصل 

وسيطري على .. ال تعلقين بحبل مقطوع .. اصحي يا ميهاف وانسيه 

 ال تستسلمين للواقع ... ال تضعفين  هارجعي ميهاف القوي..مشاعرك
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ال منها و بدت الشغل في صحت ميهاف بدري وهي تحس بتحسن وان الالم ز 

الجناح قبل ما يصحى فيصل عشان يالقي كل ش ي مرتب و تبدأ الاهتمام 

 ..بنفسها 

وهو يدور ميهاف وشاف  هوطلع من الغرف 86فيصل صحى من النوم الساعه 

 همن ال هوارتاح وهو يشوفها تسوي له القهو  هالعطر  هوالريح هاملرتب همالبس

يعني ...  هال شكلها اليوم طيب) ي عليها والبودي وتامل البنطلون ال هصنع القهو 

 (الالم راح 

 ..و دخل الحمام و اخذ شور و لبس املالبس اللي ميهاف مجهزتها على السرير 

وينك بامر مين تطلعين من الغرفه ... ميهاااااااف .. ميهاااااف  : فيصل بصراخ

.. 

 ..ت ش ي سم بغي : (مسرع تغير من امس..ياهلل صباح خير ) ميهاف 

 الحين انتي متى بتتعدلين و ين الكبك الذهبي بفصوص املاس : فيصل

و هللا انا الاشياء ارتبها و اذا انت ناس ي ش ي عند وحده من  : ميهاف تقهره

 ..حريمك مو ذنبي 

 ..وش اللهجه الجديده تعلمنا نرد .. هللا هللا  : فيصل

طاري حريمي على قلت لك العاد تجيبين  : و سحب ميهاف من يدها و قال

 ..لسانك 
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اقول دوري و انتي ساكته دام النفس طيبه  : و رماها على التسريحه و قال

 ..عليك 

 ..و هذا و النفس طايبه اجل سلون اذا لشانت  : ميهاف بصوت شبه مسموع

 ..اش قلتي .. نعم نعم  : فيصل

 ..و حطت الكبك على التسريحه << ابد طال عمرك هذا اللي تبيه  : ميهاف

على وين ان شاء هللا شوفي شغلك ..... ينفع  هال مو هو بس مو مشكل : فيصل

 ..ويمد يده << 

 ..من عنوني  : ميهاف بدلع عارفه تاثيره على فيصل بلعت نص الحروف

 ..اقول مطوله تراني ماني فاض ي لتفاهاتك  : فيصل يخفي شعور الاعجاب

ف تركبه بس خوفها قربت منه و مسكت طرف كم الثوب و ميب عارفه كي

منه خالها تدخله من الطرف الثاني و بعدين نزل راسه ملستواها حست 

 بانفاسها على وجهها 

كالم  هطريق<< واثني الكبك زي كذا .. الالالالالالال من الطرف الثاني  : فيصل

و تحسرت انه عمره ما كان رايق معاها زي .. فيصل و شرحه اسحرت ميهاف 

 هذا املوقف 

ت يد فيصل الدافيه يدها البارده و ارتجفت ميهاف من ملسته و احمر و المس

 ..وجهها و ابتعدت شوي 
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يال ركبي  : فيصل اللي استغرب من حركتها اللي تدل على احراجها وحياءها

 .. الكبك الثاني اشوف تعلمت و الا أل 

 تيب  : ميهاف

استنى ...استنى .. .الالالالالالالال : وركبت ميهاف الكبك بطريقه خطأ و قالت

 .. انا عرفت عرفت ال تقول .... مو كذا 

 ..الحين بجيبه .. يووو  : وسحبته بتعدله و طاح منها على الارض و قالت

بتجنني هامليهاف بلحظه احسها طفله بريئه ودي احميها حتى من ) فيصل 

 (نفسها و بلحظه أشوف طيف حقيقتها اللي شفته بعيوني 

رض تاخذ الكبك و و نزل شعرها على جنب و انكشف و بعدين نزلت على الا 

 ..خصرها من البدي 

 ..اش هذا اللي بجسمك  : فيصل بفجعه

 ..اش اللي بجسمي  : ميهاف رفعت نفسها و قالت بخوف

 ..هذا ايش  : فيصل و قفها و رفع البدي ومرر يده على الاثار

بركات  : (بعلقه  ال ويسأل وال كانه يعرف ما كانه يصبحني و يمسيني) ميهاف 

 ......مدري عقالك مدري .. مدري رجولك...يدينك 

 هذا اللي انتي جبتيه لنفسك  : فيصل حز بنفسه و لكنه يكابر
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امس ملى كانت تعبانه ما حسيت الا )و سحب الكبك منها و راح وهو يفكر فيها 

وحسيت بالخوف  هوانا متصل على الطبيب واليوم ارتحت يوم شفتها طيب

والحين ..  هاني فكرت اخذها اسوي لها تحاليل شامل هامس لدرجعليها 

اووووووفففففف اذا ..... مني  هكان ودي امحيها بلمس..اشوف اثار تعذيبي لها 

 (جلست افكر فيها راح اضيع فكري 

 

 ام فيصل دخلت على ميهاف بجناحها و معاها مجموعه كبيره من العامالت

 روستنا الحلوهصباح الخير والورد يا ع : ام فيصل

 صباح النور الحلى ماما : ميهاف

 ..عساك نمت زين امس  : ام فيصل

 ايه ماما الحمد هلل : (و ين زين و انا مرميه على الكنبه تكسر ظهري ) ميهاف 

انا جبت معي مجموعه من الخبيرات يهتمون فيك ومعاي  : ام فيصل

ب لك مع صور املصوره تبغى تاخذ لك كم صور لك عشان تعدلها بالفوتشو 

 فيصل اللي معي و انتي ما عليك الا تامرين و كل ش ي تحت امرك

 هميهاف سلمت نفسها للخبيرات اللي اعتنوا ببشرتها و بشعرها و سوولها اقنع

 نظاره للبشره و حطت فرينش مناكير و استرخت بحمام دافي من الورود 

 و دخلت مريم و معها الكوفيره 
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 وين عروستنا الحلوه : مريم

 انا هنا يا قمر : ميهاف دوبها خارجه من الحمام

مريم راح اخلي الكوفيره عندك تجهزك و اذا احتجت ش ي كلمينا انتي عارفه 

 ..و انا الزم انزل مع امي تحت  82ان املعازيم يوصلون الساعه 

 ..ها بنات وينكم .. الوو  : ميهاف دقت على بنات عمها

 خالص باقي منوه ما خلصت : امال

و تقول خليك زي الناس .. منوه فعينك انا كم مره اقولك عدلي هرجك  : منى

 ..الهاي هاي 

 ..اقول انتو ما توقفون هواش الا اذا تزوجتوا .. ههههههههههه  : ميهاف

 ..هللا يجيبكم بسرعه ياااارب  : امال

 ..من ذوال  : منى

 ..عرسان الغفله .. يعني مين  : امال

 ..ييييييييييييييييييييييين امييييييييييييييي : منى

 ..و التفتوا كل اللي باملشغل عليهم مستغربين منهم 

 .. اقول رخوا اصواتكم فشلتووونا  : ابرار

 ..كيف الفساتين اعجبكم ذوقي  : ميهاف
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 ..كيلو وطالع الفستان يهبل  4الحمد هلل نحفانه .. الا تهبل  : امال

ي يهبل على و انا محليته زياده حتى انا فستاني املوف : منى تسحب الجوال

 ..احسن من الدبه ذيك 

 ..و هللا الدبه عارفه نفسها  : امال

 ..اش قصدك  : منى

 ...اللي على راسه  : امال

 طيب يالرشيقات اخلصوا علي : ميهاف

 222اقول ال تتاخرون علي بالحفله سامعين 

 مع سالمه يا حلوين

 2مع السالمه 

************************* *************************

**************** 

 .........(وفي قاعه الاحتفاالت الخاصه لفيصل 

وقفت ام فيصل تتامل من بوابه القاعه التي بواجهتها املدخل الريس ئ لداخل 

 القاعه 
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وكان مدخل القاعه عريض وجدرانه من املرايا الطويله املزينه باطارات 

 خشبيه 

لواثقه املسموعه على الرخام الفاخر وهي تشاهد مشت ام فيصل بخطوات ا

 ..مدخل القاعه الداخلي 

اللملفته لنظر فكانت الجهه اليمنى للبوابه طاوله وفيها صوره ميهاف وفيصل 

 .ماسكين يد بعض

وايضا كان فيها عباره عن زينه تأخذ شكل مضله باللون الابيض واطرافها 

ستال الفض ي وبها كروت بيضاء بالون الاحمر وتتدلي منها سالسل من الكر 

 ليكتبوا عليها 

 .املدعوات للحفله عباره جميله لتبقى ذكرى خالده 

وفي الطرف الاخر كان جذع شجره مجوف من الداخل ويتخللها من الوسط 

الورد الجوري والكرستال وفيها فروع تحمل معها سالت زجاجه شفافه 

بها كرستاله فاخره  تحمل هدايا للمدعوات عباره عن دهن عود وميدليه

 .ومجموعه من العبارات مغلفه بالتغليف الحراري وكانت احدى العبارات 

 ...(ام فيصل....اشكر من لبى لحظور دعوه حفلنا الكريم )

فدخلت ام فيصل القاعه واستقبلتها رائحه البخور الفاخر والروائح العطريه 

 التي 
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 .انتشرت في كل مكان 

 القاعه الذي يليق بمستواها الاجتماعي الراقيوتاملت بنظره راضيه جمال 

وحيث فرشت الطاوالت الدائريه بمفارش بيضاء وعليها تل احمر وزينت 

بالشموع الدائريه الحمراء داخل تحف فضيه وفي منتصف كل طاوله سالت 

 .صغيره تحتوي على شوكوالته السويسريا الفاخره والورد الجوري 

اه بقماش ابيض وتل احمر على ظهر كل والكراس ي التي حول الطاوله مغط

 كرس ي 

وفي احدى الزويا يوجد جهاز عرض يعكس صوره لجدار الخلفيه مليهاف 

 وفيصل وكان مكتوب على الخلفيه والصوره 

 . . . . . أحـــــبــــبــــتــــهــــا)

 

 . . . . .رســــمـــتــــهــا فــي مــخـــيـــلــتـــي 

 

 فـي ســـمــائــي  رســـمــتــهــا كــا
ً
 . . . . . . لــبــدر مــضــيــئــا

 

 . . . . . رســاٍم أبـــدع فــي رســـمـــهــا  هرســمـــتـــهــا كــلــوحــ
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 . . . . . .رســـمـــتــهــا كــالـــبــحــر عــالــي ألامـــواج 

 

 . . . . . هـــي من مـــلــكــت تـــفــكـــيـــري 

 

 . . . . .ن مــلــكــت قـــلـــبــي هـــي م

 

 هــي من مــلــكــت احــاسـيـسـي ومــشـاعــري 

 حركه مسويتها اريام مليهاف وفيصل ..............( منقول 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

I wish to be roses, to hold me between your arms 
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I wish to be Queen on your ywour hart, to rule your feeling 

 

I wish to be moon in your sky, to light your life images, to visit your 

dreams 

 

I wish to be a song, to hear me every day 

 

I wish to be thought, to live in your mind 

 

I wish to be Shadow, to follow you where you go 

 

 و اتمنى تعجبكم.. من كتابتي هذي الخاطره 

 البارت الحادي عشر
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و .. الاحتفاالت الخاصه بقصر فيصل حيث صوت املطربه العالي  هفي قاع

 .. العود منتشره  هرائح

ام فيصل واقفه تستقبل الحضور اللي كان من الطبقه الراقيه املخمليه التي 

 ...تنتمي اليها ام فيصل 

 ..تباهها بنات لفتوا ان 3دخلوا عليها 

اللي البسه الفستان الوردي الطويل بفتحه جانبيه عاليه و بذيل و  هو خاص

 .. بدون اكمام 

 اللي هي امال.. و مسويه روالت توصل الخر ظهرها .. و املكياج الوردي الهادي 

و حاطه مكياج .. اما منى ال بسه موف ماسك على الجسم و قصير على الركبه 

 كسره شعرها على طوله لين اخر ظهرهام.. ناعم بدرجات املوف 

 هو حاط.. اما ابرار البسه فستان الذهبي مكسر من تحت و ماسك من فوق 

 ..مكياج برونزي 

 يا هال و مرحبا  : ام فيصل

 اخو ميهاف هانا ابرار مر .. يا هال فيك  : ابرار

 .. هال و غال نورتوا و شرفتوا  : ام فيصل بفرحه
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 ...ام فيصل  و عرفت ابرار البنات على

و دخلوا و جلسوا على الطاوله املحجوزه لهم و جاتهم مريم و اريام يسلمو 

 عليهم

وتقيم الجمال الهادئ الذي تتميز به التوأمين .. ونظرات الحظور تطالع فيهم 

 ..الن الشبه بينهم كبير .. امال و منى 

 ..خال على خد امال  هو اللي يفرق بينهم حب

هاه الطقم جاهز ترا انا بطلع مليهاف  : يصل و قالت لهو ام فيصل دقت على ف

 ..الحين 

 

ميهاف جلست تتامل الفستان الاوف وايت اللي يا خذ شكل جسمها و له ذيل 

 طويل 

على  هصغير  همع كرستاالت الفضي..و صدره مفتوح و ظهرها باين الين نصه 

 حدود الصدر والظهر

 ..ان منثوره على الفست هو كريستاالت خفيفه فضي

 التجميل  هو طالعت في املكياج اللي عملته لها خبير 

الالوان الاحمر و الفض ي والكحل  هتاملت املكياج الخليجي الي دامجه في

وزدات ميهاف من الشدو الاخضر  هالاسود من فوق واملاسكارا السوداء الكثيف
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ر والبالش هاملخملي تحت العين علشان يبرز من لون عيونها الخضراء الفاتح

الي وزعتها على وجهها  هالفضي هالوردي و القلوس الاحمر الشفاف واللمع

 ورقبتها وظهرها

شعرها رولته ورفعته من قدام وحطت تاج من املاس صغير فوق ونزلت 

شقراء حول وجهها  هعلى ظهرها ومن قدام نزلت خصل صغير  هالخصل املرول

  هوالي زادت من اشراق

 لبست الصندل الفض ي العالي 

 لست تقرا الاذكار و الايات على نفسها وج

تسحر  هدخلت عليها ام فيصل وهي تذكر هللا من شكل ميهاف الي كانها امير 

 الكل بجمالها واناقتها و حضورها ورقتها الذائبه بفتنه آخاذه

ماشاء هللا وش  : ام فيصل منبهره من جمال ميهاف اللي يزيد يوم بعد يوم

 الزين ذا كله 

 يا احلى مامي  هعيونك الحلو  : من جد هنفسها كانها عروس ميهاف الي تحس

 وين فيصل يشوف الحلى ذا كله : ام فيصل

 ميهاف انحرجت وقلبت حمراء من الخجل 

 هذا هو فيصل جاء وش يشوف : الا صوت فيصل الي جاهم من املكتب
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فيصل  هوحطته على الطاول هصندوق كبير شايلته املرافق هدخل فيصل ومع

 راس امه سلم على 

ميهاف الي كانت معطيته ظهرها والتفت له يوم دخل وطاحت  هوالتفت جهه

  هالي باين عليها الفرح هبعيونها البرئي هعيونه املتفحص

او حتي فستان الي  هفيصل ما كان متوقع ان ميهاف ياثر عليها حفل هبصراح

 هطبسي همن فستان وحفل هومعقول. )عليها ان أي ش ي بسيط يفرحها  هالحظ

 هتفرحها وهللا غريب امرها ماشفت زي قناعتها في حريمي الي تزوجتهم الوحد

 (تعطيها وال يملى عينها ش ي 

 الي طلبتيه يا امي جبته وعلى طلبك الخاص : فيصل

 .  ههللا يعطيك العافي : ام فيصل

 هميهاف تاخرنا على املعازيم انا بمر جناحي اخذ ش ي واجي القاك جاهز 

 ال تاخرها يا فيصل : تبي تفهمه يلبس ميهاف الطقمونظرت في ولدها 

 وليش اعطلها خليها تروح معك : فيصل يتصنع الغباء

اول لبس  : وبصوت واطي قربت من فيصل( بيجنني هالولد) ام فيصل 

الي بتنزل فيها  هزوجتك الطقم وبعدين امرها تنزل معي على بال ما يجهزو الزف

 ميهاف

 ن تخلي الجو بينهم طلعت ام فيصل لجناحها علشا
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 هالطويل هعند املراي هفيصل مش ى وتحرك لين ما وصل عند ميهاف الي واقف

  هطول الجدار وتعدل الفستان من جنب بتسكر اخر ازرار بس مي قادر 

 ممكن اساعدك  : هفيصل بثق

 انا بحاول  : هميهاف انحرجت بس ام فيصل طلعت هي و املرافق

 هعن الازرار وسكر  هبعد يدينها املرتجفوقرب منها و  هفيصل ما عطاها فرص

وجهها  هتمسح على اطراف الفستان ويرفع باطراف اصابع هويدين هبنفس

 بلونها الاخضر الفاتح  هيتامل جمال عيونها الي يجذب

لون عيونك ساحر يخليني اتخيل نفس ي ابحر بجزيره  : فيصل مفهي بجمالها

يري و املكها انا وحدي وما خضراء من جزر البحر الكريبي ما ودي يدخلها غ

 يملكها غيري 

تدرين وش جاء  هاول ما قالت لي امي انها تبي لك طقم املاس باحجار كريم

 على بالي

 ......: ميهاف

واسقط جميع حصون الدفاع  هفيصل بذهول من شكل ميهاف الي دوخ

 الزمرد لون عيونك وحبيت اني اشوفه عليك : هعند
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وفتحها باتقان واخرج الطقم الاملاس  هكبير  هفتح الصندوق واخرج علب

باحجار الزمرد الخضراء كان على شكل اوراق شجر من الاملاس تتدلى منها 

 احجار الزمرد الكريمه على شكل دمعات

ابي البسك ممكن تشيلين  : ونزل ملستواها هثاني هو اخذه وقرب من ميهاف مر 

 شعرك شوي 

اكثر من وراء ظهرها  ميهاف باحراج شالت شعرها على جنب وقرب فيصل

على رقبتها وهو  هيدين هتلفح ظهرها العاري ارتجفت ميهاف من ملس هوانفاس

 يسكر العقد ويطلع الحلق ويلبسها الفردتين 

ورفع عينه وهي  هو ميهاف تبعد وهو يقربها منه ويمسك يدها ويلبسها الاسوار 

 مهم الي قدا هبنفس الوقت رفعت عينها الي التقت بعيونه في املراي

بين قلبين مرتجفين ومشاعر جياشه تتملك الاثنين و كل واحد  هوطولت النظر 

 ..منهما يخاف ان اللحظه الحامله تنتهي 

 ..مشاعر تطالب بمزيد من الوقت 

 .. و مشاعر اخرى خفيه تهدد بانتهاء اللحظه الحلوه 

قلت حلو وعليك احلى  هاول ماشفت : هواضح هفيصل بحبور ومشاعر جياش

 بس ومو عشان هو حلو ال عشانك انت تحلينه ... احلىو .. 
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شعاع  هوعيونك تشع والزمرد واللماس يشع بس بصراح : وكمل هولفها علي

 عيونك يجذبيي لك اكثر

خافت انه يسمع دقاته وصارت  هوقلبها يدق بقو  هميهاف ومشاعرها متأجج

كنت اقدر على الاقل يوم كان قاس ي .. )ترتجف من كالم وتعامل فيصل الحلو 

 (بس ملى يكون حنون اضيع اضيع من تصرفاته هواجاري هارد علي

 هوهو يتأمل جمال املناكير الرسومات الرقيق هالبارد همسك يدها املرتجف

ولبسها الخاتم ومن غير شعور رفع يدها لفمه وباس اطراف اصابعها وعيونه 

  هلصدر  هبعيونها ولفها بذراع همتعلق

 فيصل لو سمحت : من الخجل هميهاف باحرج وهي محمر 

 ...لوسمحت ايش  : عطرها هفيصل دوخته ريح

 هوتاخرت على الحفل... اخاف يخترب الفستان و املكياج : ميهاف بارتباك

التأخير ما اعتقد انك تاخرت الن امي  همن ناحي : فيصل وهو مقربها منه

 بتمرك

ى انا خايف اني اخرب الفستان و املكياج ترى حت هومن ناحي : وكمل بخبث

 من نفس ي اتهور 

ال تحركين علشان  : هميهاف حاولت انها تبعد بس فيصل يضمها بيده الثاني

 ما يخرب شكلك
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واللي يعافيك  : وبرجاء هورفعت وجهها املحمر علي( ياربي حاصرني )ميهاف 

 بعد شوي بس شوي مايصير كذا بعدين امليك اب يخترب 

ضلين واقف بين يديني اتأملك الين قلتلك ماني متحرك وبت : فيصل ما تحرك

 ما اقولك خالص

 يوه شفت كيف عدمت ثوبك  : ميهاف بخوف

وبعدين انا مومستعجل اصحابي ما .. ثوب بداله ثوب  : هفيصل بعدم مباال 

 جو

 انا بفهم ايش تستفيد من جلوسك عندي هنا : هميهاف زفرت بقو 

 مانع بتأملك عندك ههههههه انا حر بصراح : فيصل رفع وجهها

( كلها  هان ما خليتك تبعد مو عني الا عن الغرف) ميهاف ملعت عيونها بخبث 

فصول حبيبي  : همبححوح هرفعت يدينها وشبكتها خلف عنقه وبدلع ومياع

 انت نور عنوني ابعد عني شوي 

ميهاف كانت تحسب ان دلعها بيخلي فيصل يبعد عنها زي قبل ملى كان 

 د ويتركها في حالهاوتحسبه بيبع هيهاوشها ملى تدلع

كالمها ضرب على الوتر الحساس عند فيصل اللي بدا يذوب بقربها و يشعر 

 بتملك لها وانها تخصه وحده فقط
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ويرفع وجهه ويبوس رقبتها  هلكن الي محسبت حسابه ان فيصل يضمها بقو 

 خلتها تتالم وتركت اثر عليها وحست ان الهواء انقطع  هبقو 

هذا عقاب بسيط لك علشان ما تكسرين كالمي   :فيصل وانفاسه على رقبتها

  هثاني هوانحنى مر 

 : وابتسمت ملى شافت فيصل مع ميهاف هام فيصل دخلت عليهم فجا

 غربل هللا ابليسك انت وياه تبون تخربون شغلي 

ليش كل هالصراخ ترى  هو هللا يم : ماسك ميهاف هفيصل رفع راسه وهو لس

 حضن عادي

 تعالي يا ميهاف ..  هت مي طاير اقول فك البن : ام فيصل

 فصولي بعد شوي  : منه هالن فيصل ما تركها ومقهور  هميهاف منحرج

ال تلعبين بالنار ياميهاف ترى  : فيصل قرب من ميهاف وانفاسه على اذنها

 تحرقك

قلتلك يابعد  : ميهاف بتحدي بصوت واطي هذا عشان مامتي مو عشانك

 ضونكون مع بع هعمري انت كلها كم ساع

ام فيصل عجبها الكالم بينهم تحسب ان امورهم تمام وطلعت للممر تكلم 

  هالشغال
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فيصل ترك ميهاف الي عدلت فستانها وتعطرت من عطر شانيل وخرجت 

 تمش ي مع ام فيصل

.. لحظه شوي  : فيصل يتأمل ميهاف و هي تتعدل و يفكر بسرحان فجأه قال

 عندي لك ش ي ابيك تحطين منه مع هذا العطر

 ليش ريحه العطر مو حلوه!!!!! احط منه  : اف باستغرابميه

 ههههههه تجنن بس اصبري على شوي  : فيصل

دخل فيصل ملكتبه ورجع ومعه علبه سوداء فاخره من املخمل وحطها على 

 دهن صغيره هالتسريحه و فتحها وطلع منها علب

انيقه فيصل اخذ العلبه الصغيره و مش ى لين ميهاف وهو يفتح العلبه بطريقه 

 وساحره خلت ميهاف نبضها يتسارع بقوه

 هاهداه لي بمناسب.. هذي العلبه هديه من صديقي الفرنس ي بييار  : فيصل

 وهذي هديه خاصه لي.. افتتاح معمله لتقطير العطور 

شكل العلبه تحفه  : ميهاف تستنشق الرائحه الساحره املنتشره من العلبه

 فنيه و الريحه جنان

ه كوكتيل من مجموعه من الورود النادره املقطره هذي الريح : فيصل

 بطريقه فنانه

 و هللا ان عالم العطور فن : ميهاف
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انتي تدرين انو في طريقه معينه الستخدام العطر  : فيصل قرب منها اكثر

 والدهن

 ..مـ ـا .. انا .. انا  : ميهاف تنظر له بهيام

 : طر اللي في العلبهفيصل مسك يدها ورفعها له و مسح على معصمها من الع

العطر تبان زين وتدوم طويل امسحي على اماكن النبض  هيعني علشان ريح

 من الجسم يعني على املعصم

اصابع فيصل على معصمها اللي  هميهاف تحس بالخدر في اطرافها من ملس

 خلتها ترتجف مثل الريشه الخفيفه

 و بعدين تمسحين شوي على املرفق : فيصل

ملرفقها و مسح عليها بالعطر وعيونه تراقب عيونها التائهه و ارتفعت اصابعه 

 في نظراته املعجبه

و اخذ شوي .. و ارتفعت اصابعه لوجهها وارتفعت معاها دقات قلب ميهاف 

 من العطر ودهن ورى اذنها و على عنقها

 ميهاف تحس بلمسات فيصل الرقيقه على عنقها مثل النار اللي تحرقها

 يضيق  وتحس ان التنفس عندها
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وتدخل في وسط موجه قويه وعاليه .. كانها تسبح في بحر .. تحس انها ضايعه 

ترفعها لفوق وبعدين تغوص فيها العماق البحر لتغرقها بمشاعر جياشه و 

 حامله 

 مشاعر لفيصل الرجل فقط

 العطر اطول  هادهني منه شوي ورى اذنك عشان تدوم ريح : فيصل

انا متأكد انه مافي وحده  : ابتسم بحبور فيصل مسك يد ميهاف و هي بتخرج و 

 بالحفل ماراح تتمنى تكون مثلك و بمكانك

 ليه اش معنى لهالدرجه مكاني غير و انا غير : ميهاف بارتباك

انتي مثل القطعه النادره من .. فيصل بصدق و عيونه عليها انتي غير بكل ش ي 

ا و تجيب قيمتها مع القطعه الاثريه اللي الكل يتمنى يمتلكها عشان يتميز فيه

 ..الوقت 

 الال كذا انا يدخلني الغرور  : ميهاف تبتسم بدلع

 ..مستحيل تنغرين يا ميهاف عارفه ليه  : فيصل مسح على شعرها

 ليه يعني : ميهاف بحبور 

.. الني اعرفك اكثر من نفسك  : فيصل قرب منها وطبع قبله ثانيه على جبينها

 مستحيل يتحول لغرورو  و اعرف ان الثقه الزايده فيك طبع
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واثبتي للكل ان فيصل عرف .. اذهليهم يا ميهاف  : وسرح فيصل لبعيد و بحزن 

وطيري مثل .. يختار صح وتالقي مثل النجمه اللي دايما تألأل بالسما العاليه 

 الفراشه لكن ابعدي عن اللهب حتى ما يحرقك يا ميهاف

 ا تتابعه بولهو بعد عنها فيصل ومش ى ودخل مكتبه الخاص و عيونه

صاير حنون و لطيف و طيب .. اش فيه اليوم غير ) ميهاف اذهلها كالم فيصل 

 ..اش قصده انا وهو عارفين ليش تزوجنا ؟ .. عرف يختار ؟ .. ؟ 

أي لهب اللي يقصده .. و ابعد عن اللهب .. ما كان اختيار كان اجبار وانتقام ؟ 

وانا ما .. له فيصل يتغير بسهوله معقو .. معقوله في ش ي انا ما اعرفه .. فيصل 

معقوله في انسان .. ليش كل مره يقول اعرفك اكثر من نفسك .. فهمته صح 

 (طيب ليييش ؟؟ .. يعرف انسان اكثر من نفسه 

الاحتفاالت ومشاعرها تتطاير من حولها  هوخرجت تمش ي مع ام فيصل لقاع

.. 

 

رج اعطتهم مريم مريم كانت تستناهم عند الدرج ووقفت ميهاف اعلى الد

وميهاف تنزل الدرج اللي اطرافه من الزجاج  هوبدت املوسيقى الكالسكي هاشار 

 املذهب لحالها وام فيصل ومريم يستونها تحت 
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مليهاف من تغير معاملت فيصل لها نزلت  هالحلو  هوبالنفسي هاملعتاد هبالثق

جاب من الكل كان يطالع فيها باع همن السحر والجاذبي هميهاف وحولها هال

 الفستان الراقي الاملاس والزمرد للشعر الاشقر والجسم املياس

اول ما جات عينها على صورتها هي و فيصل املنعكسه على الجدار وقرت 

ودنيا يملؤها الامل بفيصل .. الشعر املكتوب سرحت ببحر من الاحالم الورديه 

 الرجل

 فيصل هما شاء هللا عليها مر  : ام بدر

 هللا ونفسها احلى واحلىايو و : ام خالد

 اقول وهللا ان فيصل حظيظ  : هفايز 

 قولي ما شاء هللا ال تصكينها بعين : ام بدر

 بس من كثر ما انا معجبه فيها  انا اصكها بعين ال ان شاء هللا : بدفاع هفايز 

 بنات عمها هاما على طاول

 واااااو ميهاف قمر هللا يحفظها : امال

 امييييين : منى

 يهاف تستاهل كل خير م : ابرار
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نزلت ميهاف ووقفت املوسيقى وبدوء يسلمون عليها كل الحضور وهي عيونها 

 تدور بنات عمها 

 ش ي  همحتاج : ام فيصل

 هللا يسلمك مامتي بس ابي اسال عن بنات عمي جو والا لسه : ميهاف

 شفتهم التوام يهبلون وهللا تعالي اوديك لهم : اريام

بنات عمها الي قاموا  هرات الاعجاب تالحقها لطاولمشت ميهاف مع اريام ونظ

 اول ما شفوها

 هال وغال باحلى ميهاف  : امال

 هاي سويتي : منى

 هال ميهاف : ابرار

سلمت عليهم وجلست معهم شوي وبعدين راحت عند ام فيصل تدور فيها 

 ام بدر و ام خالد وفايزه هبين املعازيم وصلت لطاول

 احيا هللا ظيوفن : ام فيصل

 هللا يحييك كيف حالك يا ميهاف : ام بدر

 ..هللا يسلمك  : ميهاف

 كيف حالك يا ميهاف : ام خالد
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 بخير الحمد هلل : ميهاف

 هال و غال بالنور  : فايزه بحراره

 هال بيك : ميهاف منحرجه

 ..هللا يوفقكم يا بنتي  : ام بدر

 هللا يسعدكم ويوفقكم : ام خالد

 ..نكم وعن اذ.. امييين  : ام فيصل

 ..اذنك معك  : ام بدر

 وشلون مذيعنا املحبوب بدر : ام خالد

 هههههه هللا يسلمك بخير : ام بدر

 هللا يهديه ماله ومال التعب ما شاء هللا خيره كثيير : ام خالد

يرد يقول هوايه و ما اقدر .. أي و هللا تعبت و انا اقوله بس ما يسمع  : ام بدر

 العمل باالعالم

ا شاء هللا برنامجه من نجاح لنجاح وهو له طله مميزه وطريقه م : ام خالد

 مميزه بالطرح

عاد بدر من هذي الناحيه واثقه منه بس انا ودي انه يدير باله على  : ام بدر

 ممتلكاته و اعماله احسن له

https://jadidpdf.com



 
277 

 اذا كانت هوايه عنده خليه على راحته : فايزه

 هههههههه انتي كل ش ي عنك فري  : ام خالد

 انا احب الحريه الشخصيه : فايزه

ما قلنا ش ي بس لو يقابل حالله ابرك له بدل ماهو رامي الشغل كله  : ام بدر

 على اخوه الصغير

 بدر هالا على فكره واش اخبار خطب : ام خالد

 و هللا ماتم ش ي يقول عنده مواصفات معينه وهرج فاض ي : ام بدر بحسره

 للي يبيهاطيب انتي دوري وحده باملواصفات ا : ام خالد

 ..ام بدر ولدي اعرفه ما يبي زواج شغله باالعالم اخذ كل وقته 

 ..الا شفتي البنات اللي كانت جالسه معهكم ميهاف  : ام خالد

 أي و هللا شكلهم كيوت  : ام بدر

 ..ال ما اظن ما في شبه بينهم  : فايزه

 ميهاف فيها عرق اجنبي : ام خالد

 صدق و هللا  : ام بدر

 نا اقول ليش لكنتها غريبه شوي وعيونها خضروا : فايزه
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 والشاي  هوبدى تقديم العصير و القهو 

 بنات عم ميهاف كانو جالسين مع ميهاف وام فيصل ومريم واريام 

 الف مبروك يا ام فيصل  : ابرار

 هللا يبارك فيك  : ام فيصل

مليهاف ونبي نوزعها على  هبسيط هالبنات جايبين هدي هبصراح : ابرار

 لطاوالت ا

 تسلمين وليش تكلفون على عمركم  : ام فيصل

كم بنت عم عندنا هي وحده و تستاهل  هبسيط هوال ش ي هدي هال كلف : امال

 كل خير

 شكرا حبيباتي  : ميهاف هبامال الن فيها من شخصي هام فيصل معجب

 خالص تعالو معي نوزعها على الطاوالت الي حول املسبح  : اريام

واعطاها للحارس .. الهدايا  هصالح الي دوبه وصل ومعابراراتصلت على 

 الي بتاخذها منه عند املسبح  هيوديها للحرم
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حوالين املسبح ومرتب عليها الصحون واملالعق  هطاوالت العشاء كانت موزع

 هباملفارش الحمراء الراقي هو الورود ومفروش هوالزين

حمر والابيض و و املسبح كان بشكل مستطيل و مليان بلونات باللون الا 

 النوافير شغاله على املسبح 

 وصلو اريام وامال ومنى عند الطاوالت 

 دقي على ابرار ايش فيه تاخر يقول معطيها واحد من الحرس وما جاء : امال

 اقول ما يجيبها الا رجلتها انا باخذ عباتي بروح اشوفها : منى

 ا عند املسبحتدلين املكان خليني اكلم احد من الحرس يجيبه : اريام

 اش دعوه بسرعه اروح واجي ما احب الانتظار  : منى

ومشت للمدخل الرئيس ي تدور ما شافت احد  هلبست منى عبايتها ولفت اللثم

وشافت واحد ... عند املدخل  هجانبي هالي مليانه ورود على طاول هولقت السل

زل بس من هرسمي هواقف يكلم بالجوال و يتامل الورد ويضحك والبس بدل

 هالجاكيت على يد

 

 (يتأمل الورد هال وجالس هو وجهه هصالح السل هشكله هذا الي اعطا)منى 

عند املسبح جالس  هاقول محمد تراك مصختها بدل ما تجيب السل : منى

 هتاملها وال بعد تهذر بالجوال ما كن عندك شغل تشوف
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 ?Are you talking to me" باستنكار  هرفع راس.... 

 Yes ,im: هم حتى خدمهم يتكلمون انجلش مشت لين عندحليله : منى

speaking to you 

Carry this basket quickly (هشيل السله بسرع) 

  ok: حليلها وتكلم انجليزي بعد : .....

 ومش ى وراها  هشال السل

 . وين..وانا وييييين شفت هالوجهه يا منى وين  : منى بتفكير عميق بصوت عالي

 نتذكرت وي هاييييي

 هيشبه املذيع بدر فديته هو وطلته املميز  هحليل : منى تضحك بصوت واطي

 (ما عرفتني وتحسب اني اشتغل هنا  همعقول) هضحك بنفس : ....

 ?who are you : بدر

 keepاشوف خادم قليل ادب وش يبي فيييني  هياربي اول مر  : منى حقرته

silent  

 وصلو عند املسبح وما شافت البنات 

 put it here > thank youمنى 

 وبدل ما يروح وقف مكانه يراقبها ال شعوريا جذبته بعفويتها  هبدر حط السل
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ورمتها على الكرس ي  همنى اعطته ظهرها وتحسبه راح شالت العبايه و الطرح

 وبدت توزع الورد

طيب يا امالوه ان ماوريتك ما اكون .. افففف وين راحوا وخلوني لحالي  : منى

 منى

جوري  هعن ورد هف منى توزع الورد على الطاوالت كانت عبار وهو يشو 

 شعر لفيصل وميهاف باسم منى وامال وابرار هلوحدها ومعها بطاق همغلف

 real loveمساري  همنى بصوتها العذب غنت اغني

 

وهو يراقبها تتحرك  هونس ى نفس همنبهر من صوتها العذب اندمج معها باالغني

 دها وهو يناولها الوردوهي تمد ي هلثاني همن طاول

 ملى خلصت كل الطاوالت 

  هصحى بدر على صوت الحارس الشخص ي ل هوفجا

 استاذ بدر محتاج ش ي : نادر

 ال ابعد يا نادر وانا اذا احتجت ش ي باقولك  : بدر

 هفاتح هعيونه عسلي هطويل ووسيم مر  هسن 36 هبدر صاحب فيصل عمر 

فاتح وجسمه رياض ي سيف وفكه عريض وحنطي  هوفمه حاد وخشمه سل

https://jadidpdf.com



 
282 

بس العمل في التلفزيون . جدا  هغني هويعمل مذيع في التلفزيون وهو من عائل

 هعند ههواي

 ..منى من الفجعه التفتت ورا وشافت اللي شال لها الورود 

وبعد ما استوعبت تمنت الارض تنشق وتبلعها من الاحراج يعني هذا سعودي 

 هالذباح هبعيووناسمه بدر رفعت عيونها والتقت  هو املصيب

 .....يعني انت .. استاذ بدر  : منى باستغراب

 ....معاك املذيع بدر الـ  : بدر بثقه

 كنت احسبك العامل اللي بوصل السله  هانا اسف : منى بارتباك

انا شفت السله وعجبني الورد وقريت .. عادي سوء تفاهم حصل خير  : بدر

 الشعر

 ...قصدي اهينك و و هللا ما كان  : منى بارتباك واضح

 قلت لك ما اخذت بنفس ي ش ي : بدر بتفهم

شهقت بقوه تدور ... منى دوبها تحس بنفسها انها واقفه من غير عبايه 

 عبايتهخا اللي نست و ينها

منى من كثر احراجها شردت تببي تدخل جوا القصر بس وهي تعدي من جنب 

ع منها ومسكها بدر داست بالكعب العالي بقوه وجات بتطيح لكن ىبدر اسر 

 من يدها علشان ما تطيع 
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 شوي شوي سالمات عس ى ما تاذيتي  : بدر بخوف

 اهئ اهئ : وقاله الوان جلست تصيح من الاحراج همنى منحرج

ترا املوقف ما .. الا باهلل ليش الدموع  هال حول و ال قو  : بدر باهتمام واضح

 يستاهل دموعك الغاليه

 رض عشان ما يحرجها كثيربدر بعد عنها شوي وعينه على الا 

حرام تخربين  : واعطاها ايها وحاول انه يلطف الجو هوطلع املنديل من جيب

 مكياجك

تفضلي اجلس ي على الكرس ي لين ما تهدين مو حلو  : وسحب كرس ي وقال لها

 تدخلين والدموع على وجهك

 منى من بين دموعها مسكت املنديل باحراج

نا بروح و اخليك تاخذين راحتك بس اول و اذا و جودي مربكك ا : بدر بحنان

 اوعديني انك توقفين الدموع

 ومش ى ووقف شوي عشان ما تبان منى لنادر

 و بعدين نادى نادر 

 سم طال عمرك : نادر

 مويه بارده مع عصير ليمون  هجيب كاس : بدر
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 تم : نادر

 كيف كان شاء هللا احسن : بدر وهو معطيها ظهره

 ....... : منى

 كله اذا انتي منحرجه عادي بس املهم دموعك ما تنزل مو مش : بدر

 ..منى تحس بذهول و يدينها على وجهها من الفشله 

 بدر اخذ املويه و العصير من نادر

 عنك يا استاذ بدر انا بوصلها مكان ما تبي : نادر

 ال انا باخذ الصينيه : بدر

 ه على الارضو اخذ الصينيه ومش ى لين الطاوله اللي جالسه عليها منى و عين

 وحط الصينيه على الطاوله واخذ ورده من الزينه وحطها على الصينيه

تفضلي اشربي املاء و العصير وهدي اعصابك انا راح  : بدر اعطاها ظهره

 و اذا رحت الحارس راح يرتب املكان.. اعتبر نفس ي ما شفت ش ي 

  منى حست براحه من كالمه املهذب و احترامه لها و طريقته اللطيفه

شكلها حساسه وبريئه ) الرجال وهو مبتسم من عفويتها ورقتها  همش ى لج

 (مرره 
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اللي انا اتابعه بالتلفزيون يكون قدامي ويكلمني .. معقوله هذا بدر الـ ) منى 

 (ويعطيني منديله و يقدملي مويه وعصير 

 منى نظرت للمنديل الكاروهات باللون الازرق و الابيض منقوش عله اسمه

 افت عبايتها على الكرس ي و راحت بسرعه للقاعهمشت و ش

 وين انقلعتي هوينك يالدب : امال

 انت الي وين انقلعتي : منى بخوف

 و هللا حضرتك تاخرت قلنا شكلك رجعتي للقاعه : امال

 ال و هللا يا ذكائك الخارق ارجع و انا البسه عباتي  : منى

 منى ايش هذي الدموع  : امال تنظر فيها بتركيز

 اخذها معها عند املغاسل تعدل لها املكياجوت

 وهللا يامال لو تدرين مين شفت  : منى

فارس الاحالم  همين يعني وش الحماس هذا كله اليكون شايف : هامال بسخري

 بدروه

 وش دراكي اني شفته : منى باندفاع

 مين شفتي  هتستهبلين علي اصحي والي يعافيك بال خرابط واحالم فاضي : امال

 الا كلمته وجابلي ماء وعصير وورده.. ما شفته بس  : منى
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 ورفعت الورده توريها امال

 اقول قاطعه ورده مدري من وين وتقول من بدر : امال

انتي ما تعرفين ش ي من الرومانسيه اسمها قاطفتها و بعدين هذي من  : منى

 بدر 

 ههههه انجنت الحمد هلل والشكر  : امال

 ريتك ش ي ياكد كالمي وش بتسوين واذا و  : منى تعدل امليك اب

 ههههههه راح العقل كلش  : امال

 منى مدت املنديل الي اعطاهيها بدر ومنقوش علي اسمه بدر الـ

 حكيني ايش صار : هامال شهقت بقو 

 شالي الورد وسولفت معه على انه الحارس : نفسها همنى شايف

 ايش انتي وسواد وجهك سولفت معه : امال بصراخ

لو تشوفينه يا امال .. قلت لك الحارس .. صوتك و شوي شوي وطي  : منى

 احلى من التلفزيون بكثير همن دون مبالغ هيهبل بصراح

 ياهلل امش ي قدامي : امال

 على وين  : منى

 ياحظي بنشوف بدير : امال
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اقول احترمي نفسك اليوم بال رجه ما صدقت انه يروح وادخل اليوم  : منى

 هحفليوم ميهاف خلينا نرجع لل

 هههههه صدقت املجنونه عموما اذا رجعنا البيت لنا كالم : امال

 بنجن من الفشله : منى

 

 هوصالح بس عقل هبدر جالس باملجلس مع فيصل واصاحب هثاني هوفي جهه

 مشغول بالبنت الي شافها عند املسبح  هماهو معه عقل

 بدر عرف انها منى بنت عم ميهاف من الكرت الي موجود في الورود

 الي ماخذ عقلك يتهنا به  : فيصل

اااااااااه يافيصل من الي اخذ عقلي و مو عقلي بس الا مخي  : بدر سرحا

 وفكري ههههه

 من ضيوفك هوالا اقول ضيف همعك في القنا هههههه اليكون مذيع : فيصل

 الوهللا من ضيوفك انت  : بدر

 هههههه ال مانت معنا ابد بعالم ثاني  : فيصل

  ه معك بقو ال وهللا : بدر

 جذبتك هفيها وحد هيعني السالف : فيصل
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  هااااااااه وهللا انها مو أي وحد : بدر

 اقول ال يكون جالس تقز في ضيوف الوالده : فيصل

 ومن بين كل الناس علقني  هصدف : بدر

 من يوم شفته و عيني جات في عينه

 حسيت ش ي بعيونه ش ي حيل يجذبني 

 سنوات 2يتذكر موقفه مع ميهاف قبل فيصل الي حس بشعور غريب وهو 

 هللا يعيينك على مابالك هومستعصي هههههه حالتك صعب : فيصل

 بيدك الحل  : بدر

 زيك  هاقول وهللا انك مغبر حتى اغانيك مغبر  : فيصل

 هههههه وش اسوي هذا الي طلع معي  : بدر

 بس الحين انا مشغول مع النسيب هخاص هيبيلك جلس : فيصل

 عدل و اللي يعافيك يا صديق عمري  هلنسيب اتوص ى فيالا ا : بدر

 ههه الا انا متاكد ان فيك ش ي و مو طبيعي : فيصل مستغرب

 ليه يعني مو طبيعي : بدر فرحان
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انت بدر اللي قابلت كثير بحكم عملك ال و بعد مشاهير تتلخبط من  : فيصل

 وحده شفتها صدفه

ني يا فيصل بنعومتها و سحرت.. قلت لك مو أي وحده لها سحر خاص  : بدر

 عفويتها و ادبها و خجلها

 يا عيني كل هذا اجل لنا جلسه طوييله نعالج مشكلتك هههههه : فيصل

 الحين انا صرت مشكله : بدر

 ايه الحب مشكله كبيره احسن ش ي ما تعلق نفسك كثيير : فيصل

 ههههه اجل وش اقول عليك ياللي طايح باملسيار : بدر

 فضحنا عند النسيبهههههه ال ت : فيصل

 الا على فكره زوجتك ما تدري عن مساييرك : بدر

 ههههههه اعجبتني مساييرك جديده هذي : فيصل

 اشوفك تهرب من الاجابه : بدر

 ال اتهرب و ال ش ي هذي حياتي عجبها اهال و سهال ما اعجبها باباي : فيصل

 الالال ما عهدتك بهذي القسوه : بدر
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.. س هذي حياتي و ما اعتقد ان زوجتي تعارض ال قسوه و ال ش ي ب : فيصل

وبعدين هذولي مسيار يعني ما اعلنت زواجي منهم و مالهم حقوق على الا اللي 

 اعطيهم من طيب نفس ي

 يعني بتفهمني انها ما تغار منهم او انها ما تدري  : بدر

 الا تدري عنهم بس ما تجرات و كلمتني عنهم : فيصل بصدق

 تناها تسأل و هللا انك مهوي اها يعني انت تس : بدر

و بعدين انا .. ال ما اعتقد انها بتسألني الن تفكيرها اعلى من كذا  : فيصل

 زوجتي مختارها عشان فيها كل املواصفات اللي ابيها

 يا سيدي هللا يهنيك لو تطيع شوري احسن لك : بدر

 وش عندك جديد ؟ : فيصل

ربي انعم عليك بزوجه فيها كل يا صديق عمري مالك و مال املسيار دام  : بدر

 املواصفات

 اش رايك تجرب املسيار : فيصل

 اقول ال يكثر ال تخليني امش ي بدربك : بدر

 يال اجل عن اذنك : فيصل

 فيصل جلس مع صالح واصحابه و اخذتهم السواليف 
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  هبقو  همتألق همثل الفراش هالحفل هاما ميهاف الي كانت نجم

 همن لقاء فيصل بعد الحفل هبس كانت ترتجف من جوا خايف

 انها ما انتبهت لصوت اريام هكانت سرحانه لدرج

 ميهاف و ين الناس بعرفك على صديقاتي رنا وندى : اريام

 هااااي انا رنا : رنا

 هاي انا ندى : ندى

 هااااي معليش كنت سرحانه شوي  : ميهاف بدلع

 هههههههههه اللي ماخذ عقلك يتنهى به : اريام

 دقه و ين بتروح يعنيهههه صا : رنا

 اكيد عند فوفو  : ندى

 هههههه ال كذا كثير يمكن تغار ميهاف : اريام

 ليه اغار : ميهاف اللي مي فاهمه ش ي

 ال يمكن تغاري اذا عرفتي انا ندلع فيصل فوفو : رنا

يعني مو كافي زوجاته و بنت عمه ) ميهاف اللي من جد وصلت الغيره معها 

ال انا واثقه  : قدرت انها تتحكم بنفسها و بهدوء( يطلعولي صحبات بنت اخته 

 من فوفو على قولتكم كثيير
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 يا عيني على الثقه : ندى

 بصراحه اسمحيلي اعبرلك عن اعجابي فيك انتي سو كيوت : رنا

 حنا ملا درينا ان فوفو تزوج قلنا يا ترا كيف شكل زوجته هههههه : ندى

بس ملا تزوج تحسرت و ملا شفتك  هههه كنت حاطه امل كبير عليه : رنا بمزح

 فقدت الامل مره وحده

 هههههههه حتى انا نفس الش ي  : ندى بمزح

 نبرت املزح بصوت ندى و رنا  هميهاف اعمتها الغيره حتى انها ما الحظ

جوالي بس اوعديني  هبوريك خلفي : طلعت جوالها و مدته مليهاف : رنا بمرح

 انك ما تكسريه

 ..ين مزح رنا ضحكوا بصوت عالي ندى و اريام اللي فاهم

 لي شاش يخليني اكسر جوالك : ميهاف باستغراب

 اخاف تموتي من الغيره مني و انا ما اتحمل  : رنا بمزح

 ال تخافي وريني الخلفيه : ميهاف بدت تستوعب الحركه

 ..و مدت يدها و اخذت الجوال و اتسعت عيونها وهي تشوف صوره فيصل 

 هههههههه : البنات
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وش اسوي ملا جابت اريام صورت .. ههههه وش تقولين على رجه صح  : رنا

 فوفو في النمسا صورناه و حطيناه احنا الثالثه خلفيه بجوالاتها ذكرى يعني

 ههههههههه يا زينها من ذكرى  : ندى

 هههههههههه تصدقون حتى انا ما غيرت الخلفيه : اريام

لفيصل املشهور مو ش ي  ها صور ههههههه اعتبره : ميهاف بتفهم لطبع املراهقه

 خاص

 اش رايك اخذ لك صوره وتصيرين خلفيه مع فوفو : رنا

 ال ما اقدر عرض مغري بس فوفو ما يرض ى  : ميهاف بدلع مبحوح

 بس خالص ناخذلكم انتوا الاثنين صوره مع بعض : ندى بمزح

 اش رايكم تكون الصوره الجماعيه لنا احنا الثالثه معك انتي : اريام بمزح

 وفوفو

 ياليييييت : رنا وندى

 ممنوع اذا انا بتصور ما احب احد يشاركني غير فوفو : ميهاف بخجل

 يا عيني يا عيني يحق لك الغرور : رنا

 ال حرا عليك اعطينا فرصه ثانيه : ندى

 ههههههههه ال ثانيه و ال ثالثه : ميهاف
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 ...... ميهاف بعرفك على  : قطعت عليهم الكالم ام فيصل

 انتبهت لنظرات اريام املرتبكه و املركزه على البنت الواقفه مع امها ميهاف

راسها الى  هو هذي البنت كانت تمسح ميهاف بنظرات حاقده متفحصه من قم

 اسفل قدميها نظرات ذات معنى

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ..ما ابيك بالقوهـ 

 

 ..و ال ابيك بالطيب 

 

 ..يني وتجيني ابيك من كيفك تحس بحن

 

 ..ما ابيك تقبل باخر العمر وتغيب 
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 ..ابيك دايم بين رمش ي وعيني 

 

 ..خذني وغربني عن الناس تغريب 

 

 ..ما ابي اشوف انسان غيرك بعيني 

 

 .. انت وحدك قربك يكفيني 

 البارت الثاني عشر

 

 

 

 

 

 وبنتها  هكبير  هقطعت عليهم ام فيصل الكالم ومعها وحد
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 ف ابي اعرفك على ام راكان وبنتها سعادميها : ام فيصل

 

ام راكان ) هال بميهاف حرم فيصل  : لم تفت ميهاف همتفحص هام راكان بنظر 

على اناقتها  هنوره مع ام فيصل محافظ هالامير  هفي جامع هتشتغل دكتور 

 (وشكلها وعيونها سوداء ولونها قمحي

 

الطول  هطمتوس 62سعاد عمرها ) هال  : هحاقد همتفحص هسعاد بنظر 

 (هوشعرها بني لين كتفها وعيونها سودا وباين عليها الاناق هوقمحي

 

 هال بيكم واتشرفت بمعرفتكم : ميهاف

 

الف مبروك الزواج واخيرا فيصل اقتنع انه يتزوج ويوم تزوج  : ام راكان

بعد ما انفكت خطبته من اماني بنت ..اخذك على انه كان رافض الزواج 

 اختي قلت انه تعقد
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 هههه طيش شباب وانتهى : هم فيصل بترقع السالفا

 

 ما توقعت فصولي بتزوج وخاصا منك  هبصراح : سعاد بدلع

 

  nخIbeg you bord : ميهاف بهدوء

 

 الحمد هلل والشكر ليش الويه لسانك : سعاد

 

 كيف اغيرها ههذي لغتي الثاني : ميهاف تزيد من غيضها وبدلع

 

مو  هان فيصل تزوج وحد هاقول خسار   :هسعاد الي مي فاهمه ش ي ومنقهر 

 من مستواه 

 

  ههذا اخيار  this is his choice : ميهاف بابتسامه وهدوء
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Keep your nose in your Business 

 

 

 

 كل واحد ياخذ نصيبه  : النها ما تعرف تتكلم لغات هسعاد بغير 

 

هللا  هكل واحد ياخذ نصيب هصادق : ميهاف ببرود ودلع وهي تغلي من الداخل

 ال يحرمنا من بعض

 

 من املدعوات تكلمها  هام فيصل لفت على وحد

 

 شكلك ما عرفتيني طالعي زين  : هخبيث هسعاد بقرف ونظرات متفحص

 

مودمزيل سعاد بس ما  هاملعذر  : (شفتها بس ما ادري وين ) ميهاف تتاملها 

 اتذكر
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ه اشهر ملى كنت وراء قبل ست هههههههه ارجعي بذاكرتك امليمون : سعاد بخبث

 هالفيصل للديكور القابض هتشتغلي في شرك

 

 الي بدالي هالتنفذي هاتذكرت انت املدير  : ميهاف بهدوء وهي تغلي من الداخل

 

انك تركت الشغل اثريك كنت تخططين  هوانا الي كنت مستغرب : سعاد بقرف

 لكبير

 

 وضحي اكثر : (اشوا انها ما تعرف سبب تفنيش ي ) ميهاف 

 

  ههههههه الظاهر ان الاستاذ فيصل اعجب بشغلك وبتنظيم الحفل : سعاد

 

 واذا يعني انت بنفسك عجبك تنظيمي للمكتب : ميهاف

 

 ال ال انت لفيتي على فيصل وخليتيه يتزوجك : سعاد
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لو سمحت احترمي نفسك ترى مو  : ميهاف الي فهمت ان سعاد تفكر بفيصل

 كل الناس على شاكلتك

 

كيف يعني على  : (ان فيصل قال لها عن اتصالتي هلمعقو )سعاد ارتبكت 

 شاكلتي 

 

فانا .. يعني اذا انت اشتغلتي عند فصولي وفكرتي تطيحينه بحبالك  : ميهاف

 مو مثلك

 

 ال انا الفكرت وال ش ي وبعدين انا حزنانه على اماني  : سعاد انحرجت

 

وليش : (نتينث هوال هذي املر  هوحد هاماني ياربي بنجن كل شوي طالع) ميهاف 

 تحزني عليها ان شاء هللا 

 

 هخطبتهم الي استمرت لفتر  هبصراح : وتبي تخرب مود ميهاف هسعاد مقهور 

 ليش هوالي كان بينهم ما احد توقع ان زواجهم ما يتم عارف
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 ما يهمني اعرف : ميهاف بهدوء ظاهري 

 

 جدحتى لو ما يهمك بس حبيتا قولك ان فيصل كان متعلق باماني وا : سعاد

 

 كان ...هذا انت قلتيها كان  : ميهاف بدلع وغرور

 

 املهم هو الحين متعلق بمين يا عمري 

 

 بس اماني عندها امل ان الامور ترجع بينهم : سعاد

 

 ههههه ال وانت ايش كلفك فيها احد عينك محامي دفاع عنها : ميهاف

 

 .....عمري وبنت خالي ما يحتاج انها  هاماني صديق : سعاد
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من ميهاف الي خلتها  هام فيصل تاركه سعاد خلفها مقهور  هميهاف لجههمشت 

 هفيصل الغامض هتكمل كالمها لحالها وميهاف تغلي من حيا هواقف

 

اريام حست بميهاف وحبت تطلعها من املوقف مشت لين عند ميهاف 

 ومسكتها بيدها 

 

 سوري مامي بس باخذ ميهاف معي شوي طول الحفله وهي معك : اريام

 

وجوه جديد )  هشت ميهاف مع اريام وهي تحس انها بترجع من القهر والغير م

 ( وهذي من وين طلعت لي اماني هتنضاف للقائمه

 

 هابي استنشق هواء نظيف احس اني مخنوق هابي اروح عند الشرف : ميهاف

 

 

 

 طيب انا بجي معك بس انت ايش فيك ايش الي قلبك: اريام

https://jadidpdf.com



 
313 

 

بتنبط كبدي من القهر كل شوي .. ش فيني يعني اي)ما فيني ش ي  : ميهاف بقهر

حتى ابسط حقوقي مو محصلتها من هالفيصل .. تنكد علي  هلي وحد هطالع

 (تعبت وهللا تعبت ..اااااااااااااه ...

 

 هويمكن تقولي علي ملقوفه لكن ال تخلي وحد هصحيح اني صغير  : اريام بتفهم

 بنت خالتها اماني هزي سعاد تنكد عليك بقص

 

العت كبدي وهي تحكيني عن الي بين فيصل واماني  : هاف ابتسمتمي

 وخطبتهم

 

 هههه مين قصدك اماني مين قال ان فيصل كان خاطبها  : اريام

 

 سعاد و امها  : ميهاف
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شوفي هي مو خطبه يعني مو ش ي رسمي  : اريام تحاول تمتص غضب ميهاف

 ...بس هوهو كان بيكون ملك هباملر 

 

 يعني كيف : ميهاف

 

وخطبت له اماني زي أي ..مامي كانت بتخطب لفيصل بتزوجه يعني  : اريام

 ...خطبه تقدمنا لها بس 

 

 بس ايش كملي ليش التعذيب : ميهاف الي قلبها يرجف

 

يقنع امي انها  هفيصل جلس فتر  هبس يعني بعد الشوفه الشرعي : اريام متردده

 و ما وافق هما تناسب

 

 شوفه ؟؟؟؟ : هميهاف بغير 

 

 يعني عادي زي ملى شافك فيصل هايش فيك يا ميهاف شوفه شرعي : يامار 
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شافني شوفه )كالم اريام رجع ميهاف للواقع الاليم وحست ان دموعها بتنزل 

انه شافني في  ه؟؟ أي شوفه واللي يرحم والدينك لو تدرين بالحقيق هشرعي

 (اخوك مازن الي مات وهو محملني سبب رميه بالرصاص هفل

 

وانتهت ما  هميهاف ايش فيك خطب : لي شافت مالمح ميهاف اتغيرتاريام ا

 منتهيه هزي سعاد تنكد عليك حفلك بقص هصارت ال تخلي وحد

 

تيب يا اريام  : ميهاف حاولت تتماسك وهي تذكر نفسها بواجبها كحرم فيصل

 كالمها كان بين اماني وفيصل ش ي خاص هبس هي قهرتني بطريق

 

انت احلى واجمل .. هاف تبيني اعلمك بكيد النساء ههههه عاد يا مي: اريام

 تصرفي بطبيعتك وخذي الامور ايزي ... وانقى منها 

 

هو صحيح ان اماني حاولت انها تصير زوجه فيصل بكل  : وكملت اريام بتردد

 هالطرق الي تتخيليها بس ما قدر 
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 كيف يعني : وخوف هميهاف بغير 

 

كانت تتصل على جواله كل .. ك ش ي بس ما تقولي ملاما اني قولت ل : اريام

قابلته وهو مسافر في  هتصوري انها مر ... انه غير جواله كذا مره  هشوي لدرج

 ايطاليا 

 

 ايش ايش لون تسوي كذا : هميهاف بفجع

 

فاتها  هوان الحجز للسعودي هفجا هسوت نفسها انها التقت في : اريام

  هورجعت مع فيصل بطيارته الخاص..

 

 الدنيا فوض ى... ايش ترجع معه بطيارته  : بدت تقلب ميهاف ونفسها

 

هدي شوي ما رجعت لحالها كان معها اخوها الصغير محمد بعد ما  : اريام

فهمت فيصل ان الحجز طاف وانها ما لقت حجز وبعدين فيصل حزن عليها 

 هوخلص اوراقها ونزلها هي واخوها معه في طيارته الخاص
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 وهللا وتقولي ما بينهم ش ي خاص هههههه ال  : ميهاف من القهر

 

...  هوحد همر  هميهاف اماني بتصرفها هذا خلت فيصل يمحيها من طريق : اريام

 زي هذي هالال انت تتوقعي ان فوفو تفوته حرك

 

 ...بس  هوقح هاعرف انها حرك : ميهاف وكانها ارتاحت

 

 ههههه يعيني كل هذا حب لفوفو  : اريام تلطف الجو

 

 عبت نفسها ابتسمت بخجل ميهاف الي استو 

 

 فوفو قويو ياجبل ما يهزك ريح  هكذا ابي مر  هايو  : اريام

 

 هههههه  : ميهاف
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 النقي  هوهي تاخذ نفس عميق من هواء الشرف هميهاف بدت ترجع طبيعي

 

 شكرا اريام  : ميهاف

 

 ال حبيبيتي ما في شكرا حاف ههههه : اريام

 

 ايش انت امري وانا انفذ  : ميهاف

 

 صدق وهللا : يام بفرحهار 

 

 ايه صدق : ميهاف

 

 هوابيك تحرين كل املدعوات بثق هاجل ابي اشوف ابتسامتك الواثق : اريام

 تستحق فوفو خالو غيرك  هالن وال وحد هكبير 
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 من عنوني  : ميهاف

 

 وهم يبتسمون من جديد هودخلو من الشرف

 

 عمها تبي تودعهم  ميهاف كانت تدور بالطاوالت اللي عند املسبح تدور بنات

 

 ..وقفت عند املرايه الجانبيه تبي تصلح شكلها 

 

 ( ..اشوه لقيتهم ) و سمعت صوت خطوات وراها و قالت بنفسها 

 

 و فجأه سكتت النها التفتت و شافت فايزه << وينكم بنات وين اختفيـ  : ميهاف

 

 ..مين اللي اختفوا  : فايزه
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 شفتيهم ؟؟.. هم ههههههه ادور بنات عمي بودع : ميهاف

 

 ..ياليت شفتهم كان قلت لك يا قلبي  : فايزه

 

 ..يسلم قلبك حبيبتي  : ميهاف

 

تعالي  : فايزه تبي تطول القعده معها مع ان ميهاف متضايقه من فايزه

 ..ندورهم مع بعض 

 

 ..وش دعوه اتعبك معي روحي ارتاحي و انا بدورهم  : ميهاف

 

تعالي معي يمكنهم راحوا الصاله .. ه تعبك راح : فايزه تمسك يد ميهاف

 الداخليه

 

 ..و مشو في املمر و دخلوا مجلس كبير اول مره تدخلوا ميهاف 
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 القصر هو هو عباره عن جلسه صينيه نوافذها فرنسيه كبيره تطل على ساح

 

ميهاف تقيم بنظراتها املتفحصه جمال تصميم الجلسه الصينيه مع جمال 

وعلق على الجدران .. كتابات صينيه صغيره  الجدران اللي منقوش عليها

 ....سجاد صيني صغير 

 

 ..فايزه استغربت نظرات ميهاف اللي تدل انها اول مرره تشوف الجلسه 

 

 ..انتي اول مرره تشوفي الجلسه  : فايزه

 

 .......... : ميهاف سرحانه تتامل

 

لي عمرها ما و مشت لين النافذه الفرنسيه تبي تشوف الجهه الثانيه للقصر ال

 شافتها

 

 و بجهه ثانيه فيصل طلع من مجلس الرجال يكلم رانيا
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 هال و غال بهوى عمري  : فيصل

 

 ..واااااو من قدي هوى عمر فيصل مره وحده  : رانيا تضحك بدلع

 

 ..ليه في غيرك بالقلب  : فيصل

 

 هال هم بس ثالثه يعني كل الاماكن شاغر  : رانيا بقهر

 

 ..ليه كل هذا غيره علي . .هههههههههه  : فيصل

 

 اذا ما غرت على فصول اغار من مين : رانيا

 

 تبين ش ي  هاقول داق : فيصل

 

https://jadidpdf.com



 
313 

 اكيد ابي ش ي  : رانيا بدلع

 

 امري تدللي يا بيبي : فيصل

 

 ابيك انت  : رانيا بدلع

 

 

 

 ..املجلس الصيني  هفيصل و هو يضحك رفع عينه جه

 

 ..يشوف املنظر اللي قدامه  و من غير شعور طاح الجوال من يده و هو 

 

 ..هللا املنظر من هنا خرافي يجمع بين الشرق و الغرب  : ميهاف
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كيف  : فايزه و هي تقرب منها و توقف جمبها وتطالع من النافذه الفرنسيه

 يعني شرق و غرب

 

صراحه اللي سوا الفكره .. يعني الجلسه صينيه و النوافذ فرنسيه  : ميهاف

 ..مبدع 

 

 ..و هللا انتي املبدعه  : فايزه

 

 ..بالسرعه ذي حكمت علي  : ميهاف

 

 ..و هللا املكتوب مبين من عنوانه  : فايزه

 

 ..و ايش اللي مبين من عنوانه  : ميهاف بحسره

 

 ..ممكن اسألك سؤال  : فايزه
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 .. اتفضلي  : ميهاف

 

 ..انت سعيده بحياتك ؟  : فايزه

 

 ..بصراحه سؤالك غريب .. ليه هذا السؤال  : ميهاف باستغراب

 

تخفينه بابتسامه .. بس احس عيونك فيها حزن و ذبول .. ال و ال ش ي  : فايزه

 ..باهته 

 

 ................ : ميهاف

 

 ..و الا محتقرتني زي البقيه .. ليش ساكته ما تردين علي  : فايزه

 

 ..انا مو من طبعي احقر احد .. الالالالال فهمتيني غلط  : ميهاف
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و ادري انك واقفه وانتي خايفه .. املجتمع للي زيي  هانا اعرف كيف نظر  : زهفاي

 ..مني الحين 

 

 ..ليش انا ضايقتك بش ي  : ميهاف

 

 ..بالعكس مع انك عارفتني على حقيقتي الا انك تعامليني باحترام  : فايزه

 

و انا اعرف .. اذا انتي محتاجه احد يسمعك انا موجوده باي وقت  : ميهاف

انتي احسن .. هللا  هت كثير ملا كنت بفرنسا تعالجت و ال تيأس ي من رحمحاال 

 ..منهم انت انسانه مؤمنه باهلل 

 

 .. ميهاف و اللي كانت عارفه ان فايزه محتاجه لتوعيه دينيه و تأهيل نفس ي 

 

و بعد محتاجه لصديقه تسمعها و توقف معها و تاخذ بيدها للطريق 

 ..الصحيح 
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 ..ي فيك عرق اجنبي صحيح انت : فايزه

 

 ..ايه ماما فرنسيه و بابا سعودي  : ميهاف

 

 ..و انا اقول هالعيون الخضراء من وين  : فايزه

 

 هالعيون شلون املها سحر ذوبني بغزلها  : وغنت

 

 و هي تمد يدها بتعدل راس ميهاف عشان تشوف عيونها زييين 

 

 ..بس كانت في يد اسرع منها سحبت ميهاف للجهه الثانيه 

 

انا كم مرره .. ليش تمدين يدك على زوجتي  : احتقار لفايزه هفيصل بنظر 

 بس هي تسكت عشانك من معارف الوالده.. مريم تشكيلي من تصرفاتك 
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 ..اول شيل عينك عني و بعدين نتكلم  : فايزه

 

 .....وحركاتك الـ .. شوفي شعرك البوي .. و انتي تعدين نفسك حرمه  : فيصل

 

 ..وزوجتك عندك اسألها اذا انا سويتلها ش ي .. رم نفسك احت : فايزه

 

 ..ما يحتاج اسألها انا شفت كل ش ي بعيني  : فيصل

 

 .. يعني انت تشك بزوجتك  : فايزه

 

لكن لالسف .. نفي  هو عيون ميهاف تعلقت بفيصل و هي تتمنى يقول كلم

 ..تجري الرياح بما ال تشتهي السفن 

 

و مين انتي عشان تتكلمين عن ..............   :فيصل سكت شوي و بعدين قال

 ..عالقتنا انا وزوجتي 
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بقولك ش ي وراح تتذكره بيوم من  : فايزه و هي تناظر بعيون ميهاف الكسيره

 ..بتصرفاتك بتضيع ميهاف من بين يدينك .. الايام 

 

بس الظاهر انك نسيت .. انا محترمك عشان خاطر الوالده  : فيصل يقاطعها

 ..تعديتي حدودك وتكلمتي عن حياتي الخاصه نفسك و 

 

 ..هههههه تغار عليها مني  : فايزه

 

 ..أغار عليها من الهوى اللي هي تتنفسه  : فيصل من غير شعور 

 

اطلعي .. و الا ما اغار عليها هذا ش ي راجعلي  : وحس بالكالم اللي قاله و كمل

 ..الا اطلعي من البيت كله .. منها 

 

بتموت من كالم فيصل املتناقض مع تصرفاته لها قبل ميهاف حست انها 

 شوي في جناحهم
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.. فيصل و اللي يعافيك خالااااااااص  : ميهاف انقهرت منه و بصوت عالي

 اسكت ال تتكلم عن ش ي انت ما تعرفه وبعدين انت مالك حق تطرد صديقتي 

 

 ؟؟؟!!!صديقتك  : فيصل بذهول 

 

 فايزه  هلجديدايه صديقتي ا : ميهاف بتعالي بتقهره

 

 وتعالي اغاض فيصل منها هواضح هومسكت يد فايزه وطلعت من املجلس بثق

 

 و تركت فيصل يصارع مشاعره الغريبه

 

 ..انا كنت مبسوط و اكلم رانيا و اقولها انتي هوى عمري ) فيصل يكلم نفسه 

 

 ..وبلحظه ينقلب حالي واتطاول بالكالم على حرمه عشان ميهاف 
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 تكلمها عادي ؟؟  طيب يمكن كانت

 

 ..معقوله ميهاف سيطرت على مشاعري و ما قدرت اتحكم فيها 

 

 طيب يعني كالم فايزه صحيح انا اغار على ميهاف منها

 

 (هذي وفايزه حرمه اجل لو شفت ميهاف مع رجل اش يصير فيني 

 

قزاز وانكسرت الطاوله و انجرحت  هو ما حس على نفسه الا و هو يضرب طاول

 (ينزف الدم يده و بدا 

 

 ..انت بخير .. استاذ فيصل  : و على صوت الكسر دخل البدي قارد

 

 فيصل اشر له بيده اطلع برا
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 وباين عليهم التوتر هالحفل هدخلوا ميهاف وفايز 

 

 فيصل شكله فاهمنا غلط. هحقك علي يا فايز  : ميهاف

 

 يو انا مريت بمواقف اصعب من كذا : هفايز 

 

فكري في الكالم الي قلته لك زين وانا معك ان شاء بس اتمنى انك ت : ميهاف

 هللا

 

 ان شاء هللا  : بتفكير عميق هفايز 

 

 فيك واتمنى ما تخيبي ظني  هانا متفأل : ميهاف

 

 حاولت قبل كذا كثير بس ارجع ثاني  : هفايز 
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 وليش طيب  : ميهاف باهتمام

 

ونظرات  .توقف ويياي  هارجع النه ما كان عندي صديق هبصراح : هفايز 

 الشك تالحقني فأرجع زي ما كنت مع صديقاتي الي زييي

 

 راح توقف معك وتساعدك  هالني عندك صديق. غير  هبس هذا املر  : ميهاف

 

احسك ممكن تضحين بنفسك علشان .انت ش ي ثمين وغالي  هبصراح : هفايز 

 تنقذين أي احد يحتاجك 

 

وتشوف .ايين جهتها ميهاف لفت وجهها جهت اليمين وهي تشوف بنات عمها ج

من غير ماتدري جابتها على  هوهللا ان فايز ) ابرار هفي عيونهم وخاص هالفرح

. هي الي خلتني في هذا املوقف هوهالتضحي.انا ضحيت وساعدت ابرار . الجرح 

 .(بس انا مو ندمانه 

 

 هاهم بنات عمي اعرفك عليهم هايه يافايز  : ميهاف
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 قبل ما نمش ي  ميهاف وينك نبي نسلم عليك : امال

 

 هاعرفكم على صديقتي الجديد...هههه وانا بعد كنت ادور عليكم  : ميهاف

 هفايز 

 

 هال وهللا : منى

 

 تشرفنا بعرفتك  : ابرار

 

 هال في صديقته بنت عمي  : امال

 

 يا هال فيكم  : فرحت من قلب هفايز 

 

 تو الناس ليش تمشون بدري  : ميهاف

https://jadidpdf.com



 
325 

 

 ولد عمي املحترم وزوج ابراروه راجنا  وهللا هذا اخوك الي هو  : امال

 

 هايه وهللا أي مشوار يستعجلنا بسرع : منى

 

 لي بدل ما تقولون جزاه هللا خير هالحين مافي حشيم : ابرار

 

 مسنتر في امريكا وتاركنا هوالفالح اخونا عدنانو  : منى

 

 وين بيفكر فينا عند هالحمر  : امال

 

 لنطلع الخمس السنين الي عاشها في خليه يجي وهللا هايه وانت صادق : منى

 امريكا من عينه

 

 من عين بس الا من عقله علشان يعرف يتركنا هنا لحالنا : امال
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 حرام عليكم عدنان ما يلعب حده مشغول  : ميهاف

 

 او شغل هليه هو رايح دراس : فايزه

 

 وهذي اخر سنه له وبيرجع ان شاء هللا  هال ياعمري دراس : امال

 

 اويل حالي متى يرجع علشان نطفر فيهي : منى

 

 ما راح نخلي مكان الا نروح فيه بنسوي عليه حصار : امال

 

 استحوا انت وياها  : ابرار

 

 انا استأذن .. هههه ال ما عليك اعتبريني من صديقاتكم : تضحك هفايز 
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الحفله ميهاف ودعت بنات عمها ودعت فايزه وعدتها انها توقف  هو في نهاي

احسن بعد ما  هان تطلعها من الحياه اللي هي عايشه فيها الى حيامعاها عش

 حست ان فايزه عندها استعداد تغير نفسها 

 

تعطيها كاس عصير بارد من الليمون  هميهاف وهي تجلس على الطاوله واملرافق

 تجلس جنبها  هرفعت الكاس تشربه وحست بوحد

 

 لتحتميهاف رفعت عينها وشافت عبير تناظر فيها من فوق 

 

 اخيرا شفتك لحالك يا ست الحسن والدالل : عبيرباحتقار

 

 خير ايش عندك تبين تشوفيني لحالي : ميهاف بهدوء

 

الحين انت ايش مسويه لفصولي ليش ما عاد يرد على مكاملاتي زي  : هعبير بغير 

 ا ول 
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 هوهللا هذا الش ي بينك وبينه انا مالي دعو  : ميهاف تغلي بس تظاهر بالهدوء

 

الاملاس الي انت  هوخسار  هالعز الي انت في هخسار  هبصراح : ر بقرفعبي

 لبسته صدمني فصولي فيك

 

 بس انا عارفه انك ماراح تطولي معاه كلها كم شهر ويمل منك ويطلقك

 

 ليه يمل مني اليكون في بشكلي ش ي مو حلو اوالا ما يعجب : ميهاف بغرور

 

ك وبين فيصل املستوى الي هو ال يابنت الفقر عارفه ايش الفرق بين : عبير

 عايش فيه واملستوى الي انت جايه منه

 

 !!ايش عرفك باملستوى الي انا جايه منه ؟؟ : هميهاف بثق

 

 هاملعروفه يعني مو من طبقتنا الراقي هيعني انت مو من العائالت الغني : عبير
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ما وما ادري ايش ياما هالراقي هترى رجيتيني من اول بالطبق : ميهاف بدلع

 اصحي لعمرك وانس ي فصولي النه لي انا بس 

 

 ال مو لك فيصل ولد عمي ويحبني ويجي اليوم الي بنتزوج في: عبير بثقه عمياء

 

بفيصل  هميهاف شافت الثقه بعيون عبير وحزنتها بنفس الوقت انها متعلق

 وميهاف عارفه انه يعاملها زي اخته 

 

فيصل وانتبهي لحياتك وابنيها وانس ي ...... عبير اصحي لعمرك : ميهاف بصدق

اوجهها لك  هال علشان هذي نصيح......مو علشان انا زوجته ..بعيد عنه 

فيصل لو كان يبيك كان تزوجك من اول حتى قبل ال اكون في ..... لوجه هللا

 حياته

 

 ...............: عبير انحرجت من كالم ميهاف املؤدب

 

تماعي راقي يعني الف واحد يتمناك ومركزك الاج هومتعلم هانت جميل : ميهاف

 ال تخلي السنوات والعمر يجري منك وانت ما تحس ي 
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وتحاول  هالن هذا الش ي تعرفه بس دايم تنكر  هكالم ميهاف اثر على عبير بقو 

 وتحس بتملك لفيصل  هتخفي

 

اعرف انك تحتقريني وتكرهيني  : ميهاف كملت بتساعدها على اتخاذ القرار

 في وجهك عند فيصل بس انا مو كذا  هعثر  هالنك تعتبريني حجر 

 

ومسكت يد عبير بتفهم واضح ورفعت عيونها بعيون عبير املدمعه ومن غير 

 شعور نزلت دموع ميهاف الن حال ميهاف مواحسن من حال عبير 

 

ميهاف تعتبر امام الناس زوجته الكن الواقع غير كذا الواقع انها تعيش في 

ظاهريه والداخل سواد وذبول  ههار وخضر جحيم فيصل املغلف بورود واز 

 وانكسار 

 

 هعبير تحب فيصل ويمكن لو كانت زوجته كان حياتها النقيض عن حيا

  هكبير  هميهاف الن عندها فرص
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ال تدمعي يا عبير على ش ي  : تماسكت ميهاف ومسحت دموع عبير باصابعها

 نفسك واملستقبل امامك  هلالفضل انت حر  هانك تغيري هانت قادر 

 

من غير شعور عطف وحنان ميهاف اجبر عبير على انها ترمي نفسها على كتف 

 من يهديها هوميهاف تهديها وهي بنفس الوقت محتاج هميهاف وتبكي بقو 

 

 اهئ اهئ انا اسفه يا ميهاف على تجريحي لك : عبير

 

 ال ال ما بين الاصدقاء اسف فيه عتب  : ميهاف

 

 !!عتبريني صديقه لك ت : عبير رفعت راسها عن كتف ميهاف

 

 اذا ما عندك مانع : هميهاف بابتسامه صادق

 

 ال انا لي الشرف انك تكوني صديقتي  : عبير احرجها كرم طباع ميهاف
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 يعني اصدقاء من غير زعل : ميهاف حضنت عبير بتفهم

 

بطلنتا ميهاف وبذلك اصبحت منافستها عبير  هفي حيا هصداقه جديد

 هميهاف وعبير وكل منهما تحمل مشاعر صادق وافترقت هصديقتها الجديد

 الاخرى  هتجا

 

 

 

  هاش ي رايك يا ميهاف في الحفل: ام فيصل

 

 تسلمي يا مامتي هللا ال يحرمني منك : ميهاف

 

انا بلغت صحباتي انه بعد ما ترجعوا من فرنسا راح اقيم حفل  : ام فيصل

 ثالث ليالي  هملد

 

 يامامتي سويه  هالي تشوفي : ميهاف
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 هميهاف طلعت وهي تشيل ذيل فستانها بيدها علشان تمش ي في املمر بسرع

 تبي تدخل تغير مالبسها وتنام قبل ما يجي فيصل 

 

الي معها الباب الالكتروني  هدخلت ميهاف الجناح بعد ما فتحت بالبطاق

 هاملالبس بس وقفها صوت جاي من من الصال هجهت غرف هومشت بسرع

 هالداخلي

 

 هلت مافي ش ي جيب الطبيب بسرعق. فيصل معصب 

 

فيصل  هميهاف سمعت فيصل يقول الطبيب من غير شعور ركضت جهه

وتنزف دم ويكلم جوال  هعلى منشف هوشافته جالس على الكرس ي وحاط يد

 على السبيكر هفهد بالجوال وحاط

 

 قلت لك انا مشغول الحين  : فيصل
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 (يس الدوليالبول)يا سيد فيصل ايش رايك نخبر النتربول  : فهد

 

 يا فهد انت تعرف فيصل زين انا عند كلمتي الي قلتها قبل اربع سنين  : فيصل

 

 بس كذا انت تعرض حياتك للخطر لو ما قلت لالنتربول  : فهد

 

 والانتربول برا املوضوع....بيني وبينهم  ههذي النقط : فيصل

 

 لي  هو الخميس مليون راح تكون في الحساب الي ارسلو 

 

  هالسيد اندريه ماله امان ىوهو مصر على طلببس  : فهد

 

يافهد انا حفظت على هذا الش ي الربع سنين وبعد ما صار ملكي  : فيصل

 انس ى الامر مستحيل .. اسلمهم اياه بكل سهوله 
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 هبتضمن الخامس... هللا فكك من اربعه.. ياطويل العمر  : فهد

 

 هيز يرجع للسعوديوبعدين انا موص ي عبد العز ....ال تخاف علي  : فيصل

 علشان يحل مكاني اذا رحت 

 

 هتوافق زي كل مر  هبس ما ظن زوجته الامريكي : فهد

 

ذي غير شكل عزوز طفش منها وبعدين هو الزم يرجع علشان  هاملر  : فيصل

 امي اشتاقت له كثير 

 

 مع اني مو مرتاح  هراح انفذا لي قلت : فهد

 

 حل الوحيد الي في يدي هذا الي اقدر عليه يافهد وهذا ال : فيصل

 

 بس الاتفاق بينك وبينهم طول يعني ماله نهايه : فهد
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يافهد خمسين مليون ان شاء هللا ما تضر من رصيدي ش ي واعمالي  : فيصل

 على احسن حال هقائم

 

الحساب الخاص  هالحمد هلل الخير كثير و حنا حسب الي تعودنا علي : فهد

 انا احاتيك انت استاذ فيصل فيهم فيه اضعاف الخمسين مليون ابس 

 

انت ما تؤمن بقضاء هللا وقدره ..قل الن يصيبنا الا ما كتب هللا لنا  : فيصل

 هوان هللا لطيف بعباد

 

صحيح استاذ فيصل بس هللا سبحانه وتعالى امرنا بان ما نلقي بانفسنا  : فهد

 هفي التهلك

 

 قول اميينامنت باهلل وان شاء هللا يعدي املوضوع على خير  : فيصل

 

 امين يا طويل العمر  : فهد
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بخط دولي  هاندري هالني تعبان حيل بس حول لي مكامل همع السالم : فيصل

 مفتوح وغير مراقب وياليت يكون امن 

 

 ابشر  : فهد

 

التلفون الداخلي وطلب رقم الدكتور  هورفع سماع هثاني هرجع فيصل مر 

 الخاص بالقصر 

 

 جاء خليه يخلص علي وين الطبيب للحين ما : فيصل

 

وميهاف تسمع فيصل يتحدث  هرجع صوت الجوال يرن فتح فيصل املكامل

مع واحد اجنبي وبنفس الوقت ترتفع  هال تعرفها بس تظن انها املاني هبلغ

 هالنبرات بينهم وتنخفض والغضب باين على صوت فيصل والرجل الي يكلم

 هيتألم من يد رجع فيصل..بينهم  هالغامض هوبعد ما خلصت املكامل

 

ميهاف الي خافت على من وعلى فيصل مشت لعنده وجلست على الارض 

 ومسكت يده الي تنزف وشهقت 
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 توجعك  : ميهاف

 

 انت من متى هنا  : (اليكون سمعت ش ي)فيصل منفجع 

 

دوبي دخلت سالمات ال تتحرك انا  : ميهاف بخوف حقييقي عل يد فيصل

 جايه الحين لك

 

 مرك انا كلمت الطبيبال تعبين ع : فيصل

 

 هفي الحمام وجابت علب هالداخلي هميهاف ما كأنها تسمعه راحت للصيدلي

ومسحتها  هومسكت يد هوجلست على الارض عند الكنب هالاسعافات الاولي

 عليها هزجاج وطلعتها وبعدين لفت الشاش هصغير  هباملعقم ولقت قطع

 

حس بخدر لذيذ يجتاح فيصل ساكت وينظر في ميهاف الي اول ما مسكت يده 

وقربها  هله مخدر طبيعي نساه الالم الي يحس هملست يدينها بالنسب همشاعر 
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مليهاف  هتزيدويسلم نفس همنه والخوف الي شافه في عيونها خلى دقات قلب

 من غير كالم هتضمد

 

اما ميهاف الي الخوف على فيصل خالها من غير شعور تقرب منه وتساعده 

تأججه وبعد ما خلصت من غير شعور نزلت يدها وهي تحس ان مشاعرها م

 وتمسح على الضماد كانها تبي تزيل الالم والجرح من يده

 

يخليه يتوتر ويبان عليه  هوكانت مستغربه ان فيصل القوي جرح بسيط في يد

 التعب بسرعه 

 

سالمات  : فيها هميهاف وقفت ملى حست بالحراج من نظرات فيصل الضايع

 ما تشوف شر 

 

 هومسك يدها ورفعها لوجهه وحط يده الناعم همن غير شعور مد يدفيصل 

فوق يدها وحست بامللمس الخشن على يدها  همثل الحرير على خده ويد

 هالناعم
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 علي يا ميهاف هخايف : فيصل

 

 منك و عليك  هخايف : هميهاف بحير 

 

 ما فهمت وضحي كالمك  : فيصل

 

 .......منك من هيفعليك من الجرح الي بيدك وخا هخايف : ميهاف

 

 كيف انجرحت  : هميهاف تغير السالف

 

 يهمك تعرفين كيف انجرحت والا ليش انجرحت  : فيصل

 

 .قطع عليهم صوت الدكتور مع البودي قارد عند الباب الالكتروني 

 

 املالبس  هوراحت لغرف هميهاف قامت بسرع
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 وفيصل فتح الباب الريموت كنترول 

 

 قاردالدكتور دخل مع البودي 

 

 سالمات استاذ فيصل : الدكتور بخوف ما فات ميهاف

 

 ليش تأخرت : فيصل

 

 اطمن على الضغط عنها  هاسف بس انا كنت عند الوالد : الدكتور 

 

 هايه وهللا ا ن امي تتعب بعد كل حفل : فيصل

 

 ممكن اكشف على يدك  : الدكتور 
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 وكشف الدكتور على يد ىفيصل 

 

 الجرح نظيف ال نزيف وال بقايا زجاج . استاذ فيصل ما شاء هللا يا  : الدكتور 

 

 حرك ايدك استاذ فيصل 

 

  هفيصل يحرك يد

 

 هالحمد هلل مافي كسر و ما تحتاج خياط : الدكتور 

 

 هاللثم هوالف هوطرح هعباي هدخلت عليهم ميهاف وهي البس

 

 بشر دكتور كيف يد فيصل : هميهاف بخوف وبح
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اتقن  هحتى الي اسعف.  هغير العافي ه مافيالحمد هلل : الدكتور التفت لها

 هعمل

 

وحريمي  هالوالد) وفيصل رفع عينه مليهاف واستغرب منها ملى شاف حجابها 

 ( تتحجب .... وهي الي ماضيها . ما يغطون على العاملين عندي والدكتور 

 

 بكره ان شاء هللا امرك اغير التعقيم  : الدكتور 

 

 اذا احتجتك ادق عليك : فيصل

 

وذا تبينا نتطمن اكثر اكلم الفريق الطبي الخاص  : الدكتور باهتمام واضح

 فيك 

 

 ال ما يحتاج جرح بسيط  : فيصل يقاطع الدكتور 

 

 ...بس انت  : الدكتور 
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 شكرا انصرف : فيصل يقاطعه

 

خرج الدكتور والبودي القارد من عند فيصل ووقف فيصل وهو دايخ مشت 

 هونومته على السرير وطلعت ل هل الغرفعنده ميهاف وسندته لين ما وص

على السرير وخرجت راحت للمطبخ التحضير وسوت عصير برتقال  هبيجام

معها كاس العصير ولقته مسدوح ومغير  هلفيصل ورجعت دخلت الغرف

 البيجامه

 

 تفضل هذا عصير برتقال علشان الدم الي فقدته : ميهاف

 

 شكرا ليش تتعبين نفسك : فيصل

 

 تعب وال ش ي تحتاج ش ي ثاني ال  : ميهاف
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على مشاعره  هوتفكيره عند ميهاف الي سيطر  هفيصل رمى راسه على املخد

يخاف انه يضعف ويخاف ان الوقت ما يسعفه  هكليا وهو يفكر باشياء كثير 

من الايام املاضيه امام عينيه ماض ي اليم وحزين وموجع  هومرت خياالت كثير 

 .....على حياته مع ميهاف  هوتنهد بحسر 

 

وهي تفكرفي فيصل الي اكتسح  هوميهاف لبست بيجامتها ونامت على الكنب

ياترى ايش هو املوضوع الي بينه وبين اندريه ..من اربع سنوات  هعاملها بقو 

 وليش فهد يبي فيصل يبلغ الانتربول 

 

ازعجها  هوتحس ان النور الي جاء بعيونها فجا هاتقلبت ميهاف على الكنب

على الارض  هما حست بنفسها الا وهي طايح هوفجاء هانيقلبت للجهه الث

 وتوجعت وهي تضحك 

 

ليتسلل النور على ميهاف  هفيصل الي كان واقف عند الشباك وفتح الستار 

 ويلخبطها هعلى الكنب هالنايم

 

 هههههههههههه صباح الطيح: فيصل بصوت عالي
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 الي مال عيونها زين من النور  هتميز  هميهاف الي دوبها تحس فيه ومي قادر 

 

 صباح الخير : ميهاف

 

  هياي تاخرت على القوم 86 هالي بيدها الساع هوشافت الساع

 

 ....وما رتبت ش ي وما  هاخذتني النوم ها ناسف : على حيلها هوقامت مفجوع

 

وما كملت كالمها الن نظرات فيصل كانت مركزه عليها تتفحص البيجاما الي 

لفاتح للبيجاما الي مكونه من برمودا وقميص لبستها ميهاف اللون الوردي ا

على اطرافها وشعرها الاشقر الي مبعثر حولها مثل  هعالق بورود بيضاء صغير 

 فيها اكثر واكثر  هسحره شكلها وعلق هالنائم هالامير 

 

حاولت ميهاف انها تلم شعرها بس كانت تفشل وشعرها يرجع يتبعثر 

 من الخجل  هوانحرجت وقلبت حمر 
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 ...بغيت ش ي او  : بارتباكميهاف 

 

 فيصل يقاطعها وهو يمش ي لها بهدوء وهو البس بيجاما وفوقها الديشمبر

 

 ايه بغيت اسأل عن بعض الاشياء : فيصل

 

 ...لو سمحت اب اغير مالبس ي وبعدين ... طيب ممكن انا  : ميهاف

 

 ال املوضوع ضروري  : فيصل

 

س بارتباك من يد فيصل مسك يدها وقومها ومش وهي تمش ي معه بحياء وتح

  هاملرتبك هبيدها البارد هالدافئه الواثق

 

 هالداخليه وطلب قهو  هاملكتب وبهدوء رفع فيصل السماع هدخلوا غرف

 مليهاف واشرت انها ما تبي ش ي  هله ورفع نظر  هامريكي
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وحطت يدينها في حضنها وهي  هجلس فيصل على الكنب وجلست ميهاف قدام

 ترتجف من الخوف

 

على قد سؤالي ابي الاجابه  : بهدوء عارفه ميهاف ا ن وراه اعصار فيصل

 وياليت تكون محدده

 

 تم طال عمرك : ميهاف

 

ايش هذا  : همن الاوراق ورمها قدام ميهاف على الطاول هفيصل طلع مجموع

 الي في الاوراق 

 

 ....هذا .....هذا  : ميهاف قلبت الوان من الاحرج والخوف

 

 تكلمي وين لسانك  هيا محترم.. هذا ايش يا هانم  : فيصل وبحده تخوف
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ماذا لو

 

 الزمن تصادم كتفينا هوحيدين في ظلم

 

 كل منا غريب و نحن بين أهلينا... غريبين 

 

 جريحين من أغدار ماضينا.. وحيدين 

 

 ...يجمع بيننا رجاء

 شعاع ضوء يقرب إلينا حلمينا

 

 لشعاع ال يدنو منا وال يتقرب إليناولكن ا
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 هحتى اصطدمنا فرأينا الشعاع وكأنه نجم

 

 تسرق الضوء من الكون كله و تسلطه علينا

 

 فرأيت وجهه الذي أفض ى بالنور على روحينا

 

 فقال لي ماذا لو إننا لكل املاض ي نسينا؟

 

 نمش ي فوق جمر الصعاب

 

 لنجمع بين قلبينا روحينا

 

 اء الشوق منا إلينا ؟و غدونا نطير في سم
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 فقلت له ماذا لو لم نتحكم في نفسينا ؟

 ماذا لو؟؟

 

 تتقاذفنا هأصبحنا كفراشتين للريح لعب

 

 ترمينا برمال ألارض فيذوب جسدينا

 

 بين حبنا و أهلينا ؟  هتجعلنا في الحير 

 

 ما احمله باسمي هو قدسي... أهلي

 

 واهلك و عشيرتينا...أمي ... أبي

 

 و كنت لكي وطنا و أهالماذا ل : فقال
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 ماذا لو كنت لكي دار تأوين إليها 

 

 تشعرين فيها بالدفء و عند الخوف

 

 عند الخوف تجديني احميكي بحبنا

 ماذا لو دارت بنا ألارض : فقلت

 

 و انقلبت السماوات علينا 

 

 هستظل نجمتنا ساهر ... حتى لو : فقال

 

 لتشرح للعالم كيف كان حبنا

 

  تغادر بابيناو تسهر تحرسنا و ال 
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 البارت الثالث عشر 

 هالداخليه وطلب قهو  هاملكتب وبهدوء رفع فيصل السماع هدخلوا غرف

 مليهاف واشرت انها ما تبي ش ي  هله ورفع نظر  هامريكي

وحطت يدينها في حضنها وهي  هجلس فيصل على الكنب وجلست ميهاف قدام

 ترتجف من الخوف

على قد سؤالي ابي الاجابه  : ه اعصارفيصل بهدوء عارفه ميهاف ا ن ورا

 وياليت تكون محدده

 تم طال عمرك : ميهاف

ايش هذا  : همن الاوراق ورمها قدام ميهاف على الطاول هفيصل طلع مجموع

 الي في الاوراق 

 ....هذا .....هذا  : ميهاف قلبت الوان من الاحرج والخوف

 تكلمي وين لسانك هيا محترم.. هذا ايش يا هانم  : فيصل وبحده تخوف
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 : هالفرنسي هباللغ هميهاف بارتباك وهي تقراء عنوان الاوراق املكتوب باناق

 ....يعني انا ... هذي اوراق لي 

 .... ال وهللا عس ى ما كلفتي عمرك هذي اوراق لي  : وسخريه هفيصل بحد

 طرد بعنوان السيد فيصل يوصل ملكتبي في الرياض  : وصرخ بصوت عالي

 .....وراق ومعه هذي الا 

منقوش  هلصندوق مربع فخم باللون الاسود باطراف ذهبي هفيصل رفع نظر 

 عليه اسم دار ازياء بالفرنس ي

كل هذا من ) ميهاف الي ميته من الاحراج وش تقول وش تبرر كيف تفهمه 

هو .. يا ويلي ايش اسوي ..اكيد غيرت العنوان  : غبائك يا امال هللا يسامحك

 ... (مه وقته الحين ايش يفه

 ...ان ... لك ...باقول ... انا  : ميهاف بارتباك محرج ووجهها قالب احمر

ملى جابه فهد لي الصباح ما اهتميت الكن ملى شفت الظرف  هبصراح : فيصل

 ....تفاجات من الاوراق والرسم الي فيها ......املغلف وفتحته لقيت 

تح الصندوق يارب ما والا ف...  هشاف الرسم سوى لي سالف هيا فشل)ميهاف 

 ....تيب انت اسمع  : (يكون فتح الصندوق 

هاها قولي لي وبعدين  هايش اسمع يا حرم فيصل الـ املحترم : فيصل بغضب

 من سمحلك .. انت كيف تسوينها من وراي وتطلبين طلبيات على عنواني
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 وترتجف من الاحراج  هقام ومش ى ووقف قدامها وهي عينها على الارض ومرتبك

 الرسم الي في الورق ايش قصته : ل وقفها وانفاسه على وجههافيص

 ههذي تصاميم ازياء انا ارسمها لدار ازياء فرنسي...هذي  : ميهاف بارتباك

 كانت امي تديرها وتملك اسهم فيها 

بس انا ... رسم تصاميم ازياء  : فيصل يقاطعها وهو يرفع ورقه وباستغراب

 ....شوف رسم 

يعني انا ارسم تصاميم النجري ومالبس .. ازياء النجري  ايه : هميهاف منحرج

 و ..و ...نوم 

 ...ال وهللا تضحكين على مين  : هفيصل بسخري

كنت ارسم تصاميم ... انا ملى كنت بفرنسا  : ميهاف تحاول تفهمه بهدوء محرج

و انا استمريت ارسل لهم ...ازياء وارسلها لدار الازياء الي كانت تديرها ماما 

 عن طريق النت هبعد ما رجعت للسعوديحتى 

انت تصممي ازياء النجري في دار  : فيصل رفع وجهها الاحمر باطراف اصابعه

 هالازياء املشهور 

ايه  : ميهاف ترجف النها ما تبي فيصل يعرف هذا الجانب من حياتها

 يعني كا هدايا تكريما ملاما هللا... عينات .. يرسلو لي منها  هوالتصاميم الناجح

  هيرحمها النها تملك اسهم بالشرك
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 ايش قلتي يعني ال في الصندوق انت الي صمتيها  : فيصل يقاطعها

ميهاف باحراج من فيصل الي طلع قطعه من الانجري ورفعها يتاملها بعيون 

كانت قميص نوم من الساتان الفرنس ي الفاخر باللون الباستيل .. همتفحص

من الحرير الليلكي على  هبشريط من املنتصف ويربط هعالي هطويل بفتح

 الخره هالعنق وعاري الصدر والظهر توصل الفتح

يعني حرم فيصل الـ تصمم النجري لدار ازياء وال بعد  : هفيصل بسخري

 هيرسلون لها من التصاميم الناجح

 ...بس ... ايه بس  : ميهاف وعينها على الارض

 ايش عندك تبسبسين  : فيصل

بس شكل امال بنت عمي .. انت تجي على عنوان بيتنا اول ك : ميهاف بارتباك

يعني تقصد علشان ... عليك ..وغيرت العنوان على  هبت تسوي لي مفاجا

 ..., انا صرت متزوجه ترسلها عل احسن ( قلبت الوان واشكال )

 وانت القطع الي يرسلوها لك ايش كنت تسوين فيها  : هفيصل يقاطعها بحد

 صالح  هانا كنت اهديها البرار زوج : (من جديد  بدت الحرب والشك) ميهاف 

هههه  : وهي تتألم هالقوي هفيصل قربها له اكثر واكثر ومسك فكها باصابع

 ....تدرين ليش .... تصدقين كنت بضيع مالمح وجههك 

 ...................: ميهاف الي وترها قرب فيصل
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 هصريح ههذي دعو  النجري من برى  هقلت انك تجرئتي وارسلتي طلبي : فيصل

 !!!لي ؟؟

الني ما ... انصدمت فيك  هبصراح... بس ملى قريت الاوراق حبيت اتاكد منك 

ان امك هللا يرحمها هي الي ... كل الي كنت اعرفه ...اعرف انك تصممي ازياء 

 ... اذهلتني  هالجديد هتصمم بس املعلوم

 ميهاف نزلت عيونها من الاحراج والدموع تنزل 

يعني انت تفهميني ان القطع الي في الصندوق  : ه تلمع بمكرفيصل وعيون

 ترسل هدايا لك

 ايه  : ميهاف باحراج

 فيصل يرفع حاجب بخبث رفع القميص من الساتان ومش ى لها ومده لها 

خذي القطعه هذي ابيك ...تصدقين عاد ان بنت عمك عليها افكار  : فيصل

 تلبسينها 

و هللا لو ..ال باهلل انجن ايش يقول هذا  )ميهاف من الخوف والاحراج ارتجفت 

 ..........: (ايش ما راح البسه 

ما  ههذا عقاب بسيط لك علشان ثاني مر  : رمى القميص عليها هفيصل بحد

 ترسلي ش ي على مكتبي 

 ...قلت لك امال هي الي  : ميهاف والدموع القهر تنزل 
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 ليك معك عشر دقايق واشو فالي بيدك ع : فيصل يقاطعها بصراخ

 قطع عليهم رنين الهاتف الداخلي 

 نعم  : فيصل

 انا عند الجناح  : الطبيب

 اوك  : فيصل

لبسك  هاسمعي الطبيب راح يغير الضماد وما اخلص الا وانت مغير  : فيصل

  هفاهم

 .....................................: ميهاف

 اليد  هسامعه والا تعودتي على مد : فيصل بصراخ

 ....تيب : هها احمرميهاف ووج

خرجت ميهاف ومعها الصندوق والقميص ودخلت الحمام وجلست على طرف 

وهللا ما ..  هياربي وش السوا)  هالبانيو تبكي من الاحراج تحس نفسها رخيص

انا بفهم ..  هورفعت القميص ونزلت الدموع زياد..كذا  هاقدر اطلع وانا البس

 ..(يا ميهاف  يا ويل حالك.. ايش يستفيد من لبس ي له 

واستيقظت على .. عاشت ميهاف في صراع بين خجلها وبين خوفها من فيصل 

 صوت فيصل الي يناديها من برى الحمام 
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فيصل بعد ما خلص من الطبيب اخذ شور ولبس بنطلون جنز من ديزل وتي 

ومكتوب عليه الشعار باللون الاسود وجلس يشرب  ckشيرت ابيض من 

 هموسيقى كالسيكي هوتصاحب هاليومي هيتصفح الجريدوهو  هالامريكي هالقهو 

 هلبتهوفن املعزوفه السابع

خرجت ميهاف بعد ان بدلت القميص وهي تمش ي بحياء وارتباك ووقفت عند 

 هفيصل بس هو ما انتبه لها النه مشغول بالقراء

تحس انها بتموت من الحياء ووجهها ..( هياربي من الاحرج وهللا فشل) ميهاف 

 ترفع عينها او حتى تكلم  هالحراج ومي قادر احمر من 

من املنتصف  هفيصل رفع عينه وابتسم وهو يتامل القميص الطويل بفتح

كان  هبشوي الي ميهاف تحاول انها تلمها باصابعها املرتبك هتوصل لفوق الركب

من الليلك حول عنقها الابيض  هياخذ شكل جسم ميهاف ويربط بشريط

 ت ربها ان شعرها غطاء ظهرها كلهوعاري الصدر والظهر وحمد

واذهله قدرتها على التصميم الراقي الي يجمع بين ..فيصل سحره شكل ميهاف 

  هالاغراء والحشم

 هفيها مزيج من البراء..شكلها ما قد مر عليه على كثر الحريم الي تزوجهم 

  هوالطفول هوالاغراء من الانوث

.. ول ماشفته قلت حلو ا هصراح : فيصل بهدوء وهو يسيطر على مشاعره

 والحين اقول احلى واحلى 
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 .............: ميهاف

 تعالي اجلس ي قدامي  : فيصل

وجلست على الكنب يمكن تقدر تغطي من  همشت بسرع هميهاف منحرج

 نفسها شوي 

الغضب اعماني و من غير شعور لقيت نفس ي اعبث باوراقك  : فيصل بهدوء

 ...يش لقيت ا هوعارف.. الي في الرف الخاص فيك 

و رمها على ...من الاوراق  هترك ميهاف ومش ى لين الرف وجاب مجموع

 ...هالطاول

 (ال وهللا رحت وطي ياربي عدي اليوم على خير) ميهاف 

 ..او الحد ثاني..هو لك..فيها كالم و رسم  هلقيت اوراق جديد : فيصل

 انا ... ايه الكالم والرسم لي  : ميهاف بارتباك

 ههذي الاشياء موجود...كيف ... ومن متى وكيف  : عبت ميهافار  هفيصل بحد

 اعرف انك ترسمين  هاول مر .. في اوراقك 

في التصاميم الي انا  هاستاذ فيصل هذي الاوراق خاص : ميهاف بارتباك

 و..و ..اصممها و الرسم يساعد على التوضيح يعني فيه تصميم من غير رسم 

ومن متى  : ها من يدها لفوق فيصل الي عصب ووقف ومش عندها وسحب

 .وانت 
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وانزل فيه مواضيع عن ....  هبمنتدى من سن هانا مشترك... انا  : ميهاف بدفاع

.. 

كملي ليش سكتي كملي الخلي يومك اسود من  : فيصل وانفاسه تلفح وجهها

 صباحه الي انت مصبحتنا فيه باملشاكل 

بحياء ( لي مصبح الثاني ياربي صبرني مسرع تغير وهللا ما ادري مين ا)ميهاف 

و أي طلب من .....  همواضيع عن الليالي الرومنسي : وعينها على الارض

 اساعدهم ....  هالعضوات او استشار 

 والتصاميم هذي وين و كيف توديهم ارسلتيهم للمنتدى ؟ : فيصل

 ...ايه ارسلتهم : ميهاف بخوف

 ... واجنا أي بعد ز  هبتاوريخ قريب هبس هذي الاوراق مأرخ : فيصل

يعني انت استخدمت  : وزاد من مسكته ليدها وحست ان يدها بتنكسر منه

 النت الي في مكتبي من غير اذني 

 واله ما ستخدمته.. ال .. ال  : هميهاف رفعت راسها واصدمت بذقن

 ..ههههه اجل كيف ارسلتيها بالهواء او الاسلكي  : فيصل بسخريه

 ا ملى اقابل بنات عمي اعطيهم وينزلوها لي ان : ميهاف حست الالم زاد في يدها
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وانت كيف تسمحين لنفسك تسوي كذا من غير  : فيصل انجن من كالمها

بس حتى بعد زواجنا اكتشف .. اذني التصاميم الي بفرنسا وقلنا انها من زمان 

 انك تشتركي في منتدى

ر من وبعدين انا انزل في املنتدى من اكث... انا ما سويت ش ي غلط  : ميهاف

وبعد الزواج انقطعت وصارت ... يعني من اول ما رجعت من فرنسا  هسن

 امال تدخل باسمي وتنزل وتخبرني بكل ش ي 

 على الكرس ي قدام الاب توب  هفيصل سحبها معه وجلسها بقو 

 افتحي املنتدى على املوضوع  : فيصل

 همن فيصل النها عارفه ايش مصممه كله عن الرومانسي هميهاف منحرج

لو سمحت يا طويل العمر هذا خاص  : حب وقلبت الوان ودموعها تنزل وال

 و ..فيني و 

تفتحين او ايش اسوي فيك  : فيصل بصراخ وهو يسحب شعرها لورا املها

 ...هاه؟؟ الصارت قطع الانجري توصل لين مكتبي ايش بتسوين بعد 

رك اااي ات : (ليش تعطينهم عنوان فيصل ..هللا يسامحك يا امال )ميهاف 

 شعري بفتح خالص 

 فيصل رمها لقدام واصدمت بالالب توب الي على املكتب
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من النك نيم والا التصاميم الي  هبقو  هميهاف فتحت على املنتدى ومنحرج

 مسويتها والا النصائح الي مقدمتها بجد احراج 

 هفن الليالي الرومانسي) فتحت املنتدى وبارتباك فتحت موضوع ثابت بعنوان 

) 

وادخلت كلمت املرور ( انا لك وحدك ماني لغيرك) ارتباك اسمها وطبعت ب

 وانفتح املوضوع و

وارتبكت وهي تحس بقرب فيصل منها النه نزل راسه ملستواها واتكئ بيده على 

 تحرك الفاره  هالكرس ي من وراها ويده الثاني

وانحرجت والصفحات تنفتح امامه وصور التصاميم تنفتح ويقراء الطلبات 

 همع رسومات توضيحي ههو صحيح انه تصاميم عاديه ليالي رومانسي والشكر 

من فيصل انه  هترتيب الليالي بس ميهاف منحرج هلبعض الشروحات وطريق

 يعرف عنها هذا الجانب من حياتها النه يضن فيها سوء ويمكن يفهمها غلط

 هههههه  هالليالي الرومانسي : فيصل لف جهتها

وتصاميمي انتشرت والكل  هاسكه املوضوع من سنايه وانا م : ميهاف باحراج

 يمدح فيها 

وانت تعرفي ش ي عنها  هوبعد نصائح عن الرومانسي : فيصل زاد من قربه

 ..ايش عرفك بش ي انت ما عشتيه ..... علشان تكتبي عنها 

https://jadidpdf.com



 
364 

 هميهاف نزلت عينها باحراج موجع تعرف ان فيصل بيبدء الحرب النفسي

وبعضها من  هتصاميم درست بعض منها في الجامع انا كتبت عن... انا  : معها

 هالعام هخالل الحيا

 قصدك قبل اربع سنوات هاي حيا... هالعام هالحيا : فيصل بمكر وخبث

ليش كل ... انت ليش ظالم  : ميهاف انقهرت منه ودموعها تنزل رفعت وجهها

 ..ما تعرف تحسن الظن في الناس .. ش ي له تفسير س يء عندك 

والي شفته منك .... ما احب احد يوصفني بالظالم  : قفها معهفيصل وقف وو 

 قبل اربع سنوات يفسر كل ش ي 

 شفت مني ش ي غلط .... وايش شفت مني هاه تكلم  : ميهاف تجرئت

وشراب  ههههه اذا كنت تسمين جلوسك في فله مختلط : هفيصل بسخري

 ش ي عادي وطبيعي ... ورجال ورقص و

 ......و  هالحقار الانحطاط و  هفانا بنظري قم

او شفتني ... او شفتني اشرب ... الفيال انت شفتني مع واحد في  : ميهاف بدفاع

 انت بس....انت ...ان كان فيه احد مسكني فهو ... او احد مسكني ... ارقص 

 عدم تصديق املت ميهاف هفيصل نظر لها نظر 
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معتنا بنفس ي واحترمها والظروف الي ج هانا ما سويت غلط ومعتز  : ميهاف

انت ليه ما تخلينا نتناقش في املاض ي ونتفاهم بدل .......فيها  هكنت مجبر 

 العذاب الي حنا فيه 

مقال عن املاض ي وعجبتني سطور منه انحفرت في  هقريت مر  : فيصل تنهد

 عقلي واحب اني اجاوب على كالمك بها

.. .واصبحت في عداد املاض ي...ما انتهت هان من العقل اذا ادركت ان قص) 

 (ولنعلم ان املاض ي لن يعود .. فال داعي لنبش قبور املاض ي 

... استاذ فيصل انت ما دفنت املاض ي انت معيشنا بجحيمه : ميهاف بيأس

 ......انا بريئ... انت الزم تسمعني 

انا اسف ميهاف وقت السمع مض ى وانا مقتنع في الي اسويه  : فيصل قاطعها

 وامرنا هلل 

ضاء هللا وقدره واعرف ان ما اصابك لم يكن ليخطئك انا يا ميهاف مؤمن بق

 ومازن هللا يرحمه موتته قضاء وقدر ...وما اخطئك لم يكن ليصيبك 

 واعرف اني تفننت في اهانتك على جراتك علي ورميك ملازن بالرصاص 

 ...واعرف ان كل هذا بينتهي باسرع وقت 
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يعني .. ثير فيها بس ما كنت عامل حساب ان دخولك في حياتي راح يغير الك

علي وصار الزم احسب حساب لكل  هتعلق امي ومريم واريام فيك صعب املهم

 ش ي قبل ما اتصرف

 أي مهمه : ميهاف بخوف

 .. كنت ناوي ارميك بعد زواجنا بكم شهر عند اهلك  هبصراح : فيصل

 تطلقني ؟؟ : ميهاف

ماراح ..فيه  والطالق احلمي....  هال الطالق الزم تدفعين ثمن : فيصل بهدوء

 اطلق بسهوله

 اجل ايش قصدك : ميهاف بحيره

  هوال متزوج هايش يعني برميك ال مطلق : فيصل بهدوء

 .... ههههههه قول معلق : هميهاف ضحكت من القهر والصدم

وانت على وشك ...باعصابك تضحكين  هاول مره اشوف وحد : فيصل بحده

 الانهيار

الزم الناس الي حبوك يعرفوا بس قبل ما انهي كل ش ي  : وكمل فيصل

 حقيقتك

 أي ناس .... ايش قصدك  : ميهاف بخوف
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اخوك بنات ..اريام ..مريم .. يعني ما انت عارفه مين امي : فيصل بسخريه

 ..عمك 

 كذا كفايه او فيه احد ما ذكرته 

حرام عليك انت ما في قلبك .... حرام عليك الي تسويه فيني  : ميهاف برجاء

 تبي مامتي ومريم واريام يكرهوني ...  هرحم هذر 

اذا حاب تنتقم مني انا قدامك تفنن في طرق انتقامك  : هوكملت بدموع غزير 

 ..التفتح جروح مقفله من زمان ... بس ابعد الناس الي حولنا عنا 

 اجل عندك استعداد تحملين الوضع الي انت فيه الخر العمر  : فيصل

اسوي الي تبي بس ابعد الي حولنا  ايه عندي استعداد : ميهاف بوجع وحزن 

 من مشكلتنا

ابي اتزوج واكون ... بعيشها  هبس انا ما عندي استعداد انا وراي حيا : فيصل

  هاسر 

 بس انا ما اشكل عائق في طريقك  : ميهاف بضياع

يعني  هكبير  هفيك لدرج هوهللا الي انا اشوفه ا ن امي متعلق : فيصل يقاطعها

 ترض ي  لو تزوجت عليك يمكن ما

انا ما ادري ايش اقول او حتى ما ادري ايش اسوي انت ... انا  : ميهاف بضياع

 ..ما خليت لي خيارات سديت في وجهي كل الطرق 
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ميهاف تعيش مشاعر متذبذبه ما تدري هي ليش اختارت قرب فيصل حتى لو 

الي اوجعت ميهاف هي طالقها من  هالحقيق.. ما شكلت جزء مهم في حياته 

حب ام فيصل الي اعتبرتها مثل بنتها  هوخسار ... ي خايفه منه فيصل ال

 ..في حياتها  هوالصدقات الجديد... الي هي الحين عايشتها هالحيا هوالاخسار ...

فيصل  همن رجع هوضعفت الول مر .....وخافت ..... اهتزت هميهاف القوي

 شهور تنهار ميهاف  هلحياتها قبل ست

الي نزل عليها والياس والبرود الي تحس الهم  هوجلست على الارض من شد

 هالجبل ثم يهوي وبقو  هكانت حالتها مثل الي يوصل لقم.. فيه في حياتها 

و  هاملتألق هوكانت مثل النجم هالسعاد هكانت في قم هالسفل باالمس في الحفل

 الي تتطاير في مهب الريح  هوالياس مثل الريش هالتعاس هاليوم في قم

... اصبح من املستحيل ان اعيش بهدوء .. فهمني فيصل من املستحيل ان ي)

تنتهي حتى قبل ان اشعر ... البرق  هاعيشها معه تنتهي بسرع هحلو  هأي لحظ

ليس  هحيا.. املستحيالت اصبحت في قاموس عالقتي بفيصل ش ي ثابت .... بها 

 (ويهددها بالفناء .. اقل ش ي ياثر عليها..من حقها ان تستمر 

 غير شعور وملت رجليها على صدرها ونزلت راسها على ركبتها نزلت دموعها من

مع  هوبكت بصمت موجع على لحظات مرت في خيالها من حياتها الجديد

 فيصل 
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حاول انه ..تنهار امامه وتبكي بضعف  هفيصل اوجعه منظر ميهاف الي اول مر 

يسيطر على نفسه ويطلع من املكتب لكن كل جزء منه يصرخ يريد مسح 

 ...يريد ان يضمها ويحنو عليها دموعها 

 نزل فيصل وجلس على الارض بالقرب منها 

ميهاف ارفعي راسك وال تنزلي دموعك على ش ي ما يستاهل انت عارفه  : فيصل

 ...نهايته 

من  هالا يملك ذر .. كيف ال يستحق دموعي )كالم فيصل زاد في توجيع ميهاف 

ان استيقظ يوما وال اجد ايعقل ... كيف لي ان اعرف نهايته ...املشاعر 

 ( ايعقل ان تصبح حياتي معه مجرد خياالت وذكريات ... فيصل في حياتي 

 ورفعت عيونها له وزادت بكي والدموع تنزل 

فيصل مد يده وسحب ميهاف له ومسح دموعها بيده فيصل القاس ي تبخر 

 وضعف علشانها حس ان روحه بتطلع النه سبب دموعها

.. لك في حياتك العامه  هاقوى من كذا هذي نصيحانت الزم تصيري  : فيصل

واذا خايفه اني ...ال تخافي راح اطلقك .....  همن انك تصيري معلق هواذا خايف

 ما راح اقول .. اعلم امي 

 و اكثر وبكت من جديد بحرقه ... ميهاف الكالم يوجعهها اكثر

https://jadidpdf.com



 
371 

نه فيصل الجانب الحنون عنده طغى على مشاعره وتصرفاته وقف ومديدي

وحمل ميهاف بين ذراعينه ومددها على الكنبه وغطاها بالحاف وميهاف لم 

  هومتزايد هتستطع ان تتماسك بل زادت الدموع واصبحت شهقاتها طويل

ميهاف خالص يصير خير اذا انت خايفه على صورتك امام امي ومريم  : فيصل

 ماراح اتكلم 

ق بين دموعها وهويشوف دموعها تنزل وتشه همسك فيصل يدها املرتجف

 هلصدر  هوجلس على الكنب جنبها ولفها بيده الثاني هوضغط عليها بقو 

 وضمها بحنان وهونفسه ما يعرف كيف جاه هذا الحنان

 اقصد .. انا ..انت .. وال تبكي ... ميهاف وقفي دموعك  : فيصل

ما قدر يكمل كالمه الن ميهاف دفنت نفسها في حضنه اكثر واكثر وما اعطته 

ارتجافها ورعبها من الضغوط الي تعرضت لها وهي  همل من شدفرصه يك

 الي قسمت ظهر الجمل  هتكابر بس كالم فيصل لها كان مثل القش

 انا اسف  : وهو يضم ميهاف ويمسح على شعرها هتنهد فيصل بحسر 

كلمات طلعت من فيصل من غير شعور كلمات حاول انه يخفيها في شعوره 

حنانه الذي يحاول ان ... ل ميهاف تكرهه لكن ليجع هالداخلي في اعماق نفس

 هاملخفي هكل مشاعر .. يدفنه عن ميهاف لم يقدر يسيطر عليه و تمرد عليه 

 تمردت عليه واصبحت تطالب بالحريه 
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مددها فيصل على .. ظلت ميهاف تبكي في حضن فيصل الى ان نامت وهدئت 

 وقبل جبينها بحنيه وسحب اللحاف عليها هالكنب

مو هذا الي .... انا ايش فيني قسيت عليها ) ه ووضع راسه على يديه دخل مكتب

حظك مو ... بس لالسف ... تبيه يا فيصل تقس ي على ميهاف لين ما تكرهك 

كل ما قسيت يا ميهاف ... الن البنت في منتهى الرقه والاحساس املرهف ..حلو 

اخفي شعوري  واحاول .. نعم تجذبيني..تجذبيني .. تاسريني بقلبك الرقيق .. 

انت ش ي ثمين ..ما راح اخلي عواطفي تسيطر علي .. قبل ما نخسر حنا الاثنين 

 (ونادر الكن لالسف ظروفنا عاندتنا 

صحت ميهاف وهي تحس بصداع خفيف وتفاجت من وجود فيصل الي 

 حاولت انها تقوم بس ما قدرت من الارهاق .. يشتغل على الاب توب امامها 

  هتبين مساعد..كيفك يا ميهاف  : مش ى لين عندها فيصل انتبه لها وقام

 ال شكرا  : ميهاف انجرجت منه

 : فيصل ما سمع كالمها ووقفها ولفها بذراعينه وحملها للحمام ووقفها وقال

 وانتعش ي والعشاء وصيت يطلعوه لك .. خذي شور 

 شكرا بس مو مشتهيه عشاء  : ميهاف باحراج وهي تتذكر شكلها وهي تبكي

 وبعدين الحقين على العشاء.. انت خذي شور  : فيصل
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ميهاف اخذت شور بارد وخرجت لبست فستان قصير ابيض عالقي من ايف 

تحت الصدر ولبست معه صندل تركواز  هتركوازي هسان لوران بشريط

وحطت قلوس قلوس وردي وخرجت للصاله ولقت فيصل جالس على الاب 

 توب 

 نعيما  : عطرها الي خدرته هفيصل حس فيها من ريح

 هللا ينعم عليك : ميهاف بهدوء

ميهاف وعرف ان عملها بتصمميم الازياء نابع من اناقتها  هفيصل معجب باناق

وحسها املرهف بالجمال علشان كذا ما حب انه يمنعها من  هالشخصي

 التصميم

 تفضلي كلي  هعشائك في الشرف : فيصل

 مالي نفس انا شبعانه : ميهاف

 والعمل باالزياء.. لمك على موضوع املنتدى ميهاف ابي اك : فيصل

 ...خالص انا راح اوقف املوضوع و : (بدينا من جديد)ميهاف 

 غضب مني وانتهت  هكانت لحظ..وليش توقفي املوضوع  : فيصل يقاطعها

 هاعطيك عشر  هوبعدين انا قرئت املوضوع كله وعجبتني التصىاميم وبصراح

لتصميمك لالزياء هذا ش ي راجع لك اذا  هاما بالنسب.. في التنسيق  هعلى عشر 

 بتكملي 
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 شكرا هذا من ذوقك  : ميهاف خجلها كالمه

انا طالع عند دينا واحب اخبرك اني راح اترك النت شغال لك  : فيصل وقف

 في املكتب متى ما بغيتي ادخلي واشرفي على موضوعك

 ......... : (اففففففففففف رايح لدينا )عمتها  هميهاف الغير 

 مع اوراق مناقشتك هجهزي للسفر لفرنسا وخليك مستعد : صلفي

 ......... : ميهاف بعالم ثاني

 اهتمي بنفسك  : فيصل وقف ومش ى لين عندها ومسح على شعرها

 .............: ميهاف

 هلكن هو ما يعرف ان الغير ..فيصل خرج وهو مستغرب من هدوئها الغريب 

تطلع كل الي في بطنها مع انها ما اكلت انها راحت للحمام  هتاكل بميهاف لدرج

 ...ش ي من امس 

 

الصباح وتراجع املحاضره  هوتشرب قهو  هفي الحديق هام فيصل جالس

 املكتوبه في الاب توبا لي راح تلقيها يوم السبت رن جوالها 

 الو / ام فيصل 

 الو ايش لونك ام فيصل  : ام خالد
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 هال وهللا الحمد هلل بخير  : ام فيصل

 فيصل هيا ام فيصل بمر  هوهللا انك حظيظ.. كيفك بعد الحفله  : لدام خا

 ههه هذا من فضل ربي علي  : ام فيصل

 ونعم باهلل وانت تستاهلين كل خير  : ام خالد

 الحمد هلل هللا يوفقهم ويركد فيصل : ام فيصل

  هوهللا الي واضح على ميهاف انها ونعم الزوج : ام خالد

 ق وعلم ايه ادب واخال  : ام فيصل

  هعاد يا ام فيصل بغيتك بخدم : ام خالد

 امري من عيوني  : ام فيصل

ان ولدي خالد على وجه زواج واني ادور له عروسه من  هانت عارف : ام خالد

 زمان 

 هههه اليكون تبين مريم  : ام فيصل بمزح

 هههه عليك حركات يا ام فيصل  : ام خالد

 امري ... هامزح ايش دعو  : ام فيصل

 بحفل ميهاف وابي اسأل عنها  هشفت وحد هانا بصراح : م خالدا
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  هأي وحد : ام فيصل

 معهم  هالي كانت ميهاف جالس : ام خالد

 ايه قصدك بنات عمها  : ام فيصل بتفكير

 ايه عليك نور  : ام خالد

 أي وحده فيهم  : ام فيصل

 وردي  هالي البس : ام خالد

 نها لفتت انتباهي ايه وهللا ا : ام فيصل تعكر مزاجها

 انا ابي اسأل عنها اذا كانت مخطوبه او ال وكم عمرها  : ام خالد

مع  هانا ما سمعت ش ي عنها كل الي اعرفه ان البنت يتيمه وعايش: ام فيصل

 اخو ميهاف  هاختها التوم عند اختهم املتزوج

ي انا ودي اسأل عنها من بعيد الني ما بعد شاورت خالد وابك تسأل : ام خالد

  هغير مباشر  هميهاف بطريق

 ابشري يا ام خالد  : هام فيصل الي حدها متنكد

 ياعمري ما تقصرين  هام خالد مشكور 

 ولو ما طلبت  : ام فيصل

  همع السالم : ام خالد
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  همع السالم : ام فيصل

ام فيصل كانت معجبه بامال اول ماشافتها الن فيها من اسلوب ميهاف والن 

 يصل ستايلها يروق الم ف

وملى ...وهللا ان البنت عجبتني ودخلت مزاجي من اول ما شفتها ) ام فيصل 

.... تمنيتها لعزوز  هبصراح.. اخربط  هوانا ايش قاعد... كلمتها زاد اعجابي فيها 

اااه يا عزوز ... ومضيعه عمره معها  هبس ياحسرتي بعزوز مضيعته هاالامريكي

متى تفرحني بشوفتك عندي ... ر الغربه وديا همتى ترد لديرتك وتترك هاالمريكي

 ..بالقصر واحس بوجودك زي فيصل 

 ومن غير شعور مسكت الجوال واتصلت على عزوز

 الو  : ام فيصل

 هال وغال بحلى الو من احلى ام في الدنيا  : عزوز

 ههههه ايه خذني بالكالم الحلو  : ام فيصل

 ن اخذ اذا ما اخذتك يا ام افيصل بالكالم الحلو م : عزوز

 تفكر فيني  هالي يسمعك يقول انك اربع وعشرين ساع : ام فيصل

  هساع 86يا امي البارح مكلمك حتى ما عدت  : عزوز

 هههه ايش اسوي ولهت عليك يا ولدي  : ام فيصل
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 وهللا الحتى انا ولهت عليكم واجد كيف مريم واريام وفيصل  : عزوز

 وفتك الحمد هلل بخير ما ينقصنا غير ش : ام فيصل

 ان شاء هللا قريب  : عزوز

  هايه قص علي زي كل مر  : ام فيصل

 ههههه ايش اسوي يا امي الشغل  : عزوز

 الا قول هالعصله الي عندك  : ام فيصل

 هههه الا اسمها نتالي يا امي او قولي نات زيي  : عزوز

 عساها العمى هي واسمها  : ام فيصل عصبت

 ليوم شانه حمله عليهاهههه يا الغال ايش عندك ا : عزوز

ام فيصل ابتسمت النه تعرف ان عزوز يحس فيها هي تكدرت الن امال 

 عجبتها بس ام خالد تبيها وظروفها احسن من ظروف عزوز 

 هههه ما احبها  : ام فيصل

 ههه علينا يا احن ام في الدنيا كلها  : عزوز

  ههللا يردك بالسالم : ام فيصل

 امييييين يا امي  : عزوز
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 ما اشتقت لنا  : فيصل ام

 ايش دعوه قبل سبع شهور كنت عندكم : عزوز

  هيا هللا سبع شهور وهللا عمر وانت تحسبها قليل : ام فيصل

 لو تبين يا الغال اجيك هذا الشهر  : عزوز حب يهدي امه

 وبتخلك تجي  : ام فيصل

 لكم بس انتم استعجلتم علي  هافا يا ام فيصل كنت بخليها مفاجا : عزوز

 هللا يحفظك اهم ش ي انت سالم  : ام فيصل

  ههللا يخليك لنا يا امي مع السالم : عزوز

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 هالامان استعداد القالع الطائر  هالركاب ربط احزم هالرجاء من الساد

 متوجهه الى باريس  هربطت ميهاف حزام الامان واقلعت الطائر 
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على الارض من تحت وهي تودع ارض  هالطائر  هفذميهاف تطالع مع النا

 لباريس  هالرياض متجهه

 وهي تتذكر كالم فيصل لها  هتنهدت بحسر 

وانت .  هست هواليوم الساع هانا بسافر لباريس بطيارتي الخاص : فيصل

 هسبع هلوحدك الساع هبتروحي بالطيار 

 ايش انت مو مسافر معي  : هميهاف منصدم

انا عندي  هالعادي هان شاء هللا تبيني اركب الطيار  ههههههه : فيصل بغرور

 وبسافر فيها والي عليها الدور من زوجاتي بأخذها  هطيارتي الخاص

 ال وهللا عس ى ما تكلفت  : هميهاف بسخري

 قلت لك احترمي كالمك معي : فيصل عصب وسحب ميهاف مع يدها لفوق 

بل امس ايش حالته مسرع ما يتغيير هالفيصل ق) اااي اترك ايدي  : ميهاف

وهو هادي والحين زي الوحش وامس يحن علي ويسكتني ويسمح لي اشرف 

 (على موضوعي يارب صبرني

 انا بسافر مع رانيا .تأدبين زين معي  هعلشان ثاني مر  : فيصل

 ما ابي احد يدري اني زوجك  هعلى فكر  : وكمل

 مين قصدك  : ميهاف
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 ليمات الي اقولك عليها تسوينهاوالتع.انا حجزت لك في فندق راقي  : فيصل

من زوجاتك خالص اعتبر الدور  هطيب مو انت تعتبرني وحد : هميهاف متأثر 

 والزم اسافر هللدوكتورا هدوري الني عندي مناقش

 انت بتسافرين لحالك  هومين قالك انك مو مسافر  : فيصل ابتسم بخبث

تملئ  هبي زوجيعني ا هوبعدين يا ميهاف انا رجل وابي حرمه بمعنى الكلم

 .... حياتي 

 هورق هشايفني رجال الحمد هلل كلي انوث هولي : هميهاف ببراء

وملى استوعبت كالمه حمر وجهها وجف حلقها على غبائها الي بيوديها في 

 داهيه

الا انثى وبكامل  : من فوق لتحت همتفحص هوبنظر  هفيصل قرب ميهاف ل

 ايا الاخرين بس لالسف انا ما انزل مستواي لبق... زينتك 

قلت لك مليون  : ميهاف تقطع من كالمه الجارح وبدت ترتجف من الغضب

 ال تظلمني  همر 

راح نودع امي ونطلع مع  : هالن قربها يأجج مشاعر  هفيصل دفها بعيد عن

 .ملطار لين تقلع رحلتك  هبعض وانت انتظري بصال

 هلعاديا هبالطيار  هويا ويلك لو درت امي اني ماخذ رانيا وانت رايح

 سنعه على قولتك هال توص ي حريص مو تبيني حرم : همتعمد هميهاف بسخري
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يوم الاثنين عن  هالنهم طالبيني القي محاضر  هراح نتقابل بالجامع : فيصل

 املال وطبعا حتى لو شفتيني انت ما تعرفيني هادر 

له هناك النها بتروح لبيت خالها خلي  هميهاف وهي تفكر انها اصال مو محتاج

 تيب وحنا بنلتقي هناك والا كيف انا برجع  : لفندق له هو وزوجتها

و ال تخافين حجزت لك . .نلتقي والا ما نلتقي هذا ش ي انا احدده  : فيصل

 بعد اسبوع  هعود

 ومداني اخلص في اسبوع : ميهاف

الخرجين املتفوقين لثالث  هطالب هانا استفسرت ولقيت ان الجامع : فيصل

وبعدين  هالدكتورا هلب منهم يقدمو موضوع رسالسنوات مضت وراح تط

 هاكثر من يومين بس رحم همو محتاج هيعني الشغل هتعطيكم املواعيد الثابت

 فيك خليتك اسبوع

 ال وهللا وليش ترحمني  : هميهاف بسخري

امي الني ما اخلص الا بعد اسبوع ولو رجعتك  هبرحمك من حن : فيصل

 باقول انك انت السبب

 كل ش ي يعلق علي همو انا شماع هاي : ميهاف

وبعدين ال تنسين الي قلتك ما احد يدري في . هذي عمايل يدينك  : فيصل

 ... او في أي مكان انك زوجتي  هالجامع
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 املتفوقين هناك  هوكمل بس يمكن يقيمون احتفال لتكريم الطالب

  هوما ابيك تحضرين سامع

 تيب  : هميهاف تجاري

 وقت جهزي نفسك ما بقى  : فيصل

  هفيزا ذهبي هوطلع لها بطاق همد يد

 يعني اصرفي زي ما تبين هفيز ا مفتوح ههذي بطاق : فيصل

 ال شكرا ما ابي ش ي منك  : هميهاف تقاطع

 وكيف بتصرفين هناك : فيصل بتحدي

اعرف ادبر عمري وبطاقتك هذي  : تروح عند خالها هميهاف الي كانت ناوي

 النها ما تهمني  هخذه لرانيتو 

بس الا  همو بطاق ههههههه ومن قالك اني ما عطيت رانيا بطاق : صلفي

 مصروف شخص ي يوصلها كل شهروترى كل زوجاتي لهم مصروف شخص ي 

الني غير وانا ما ... قلت لك ما يهمني ايش تعطيهم  : تطعن فيها هميهاف و الغير 

 انا اصرف نفس ي بنفس ي..امد يدي الحد علشان يعطف علي 

يعني انت من وين لك فلوس الني ما اعطيك  : هج بسخريفيصل ببرود ممزو 

 مصروف 
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مصروف انا صحيح كنت امراءه  هوانا مو محتاج : ميهاف بدلع رباني تكابر

 هبس الواحد يأقلم نفسه مع ظروف..ومصروفي بيدي  هعامل

فيصل انقهر من كالمها الي تكابر فيه وهو خالص مو قادر يتحمل قربها وال 

على  هق اكثر واكثر وما عاد قادر يقسو عليها رمى عليها البطاقدلعها النه يتعل

 الارض وخرج

 جنبها  هسمعتها البنت الي جالس هميهاف تنهدت بقو 

 63ليلى عمرها)  هاجيب لك كيس ا ذا محتاج هش ي او تعبان همحتاج : .........

سوداء و البسه  هالطول وعيونها دائري هووجهها دائري طفولي ومتوسط

 (لون على شعرهاحجاب م

 ال شكرا  : ميهاف

 معك ليلى الـ من الدمام : ليلى

 هال وانا ميهاف الـ من الرياض : ميهاف

وشكلك  هفيها لكنه غريب هال تاخذيني بس لهجتك سعودي هانت سعودي : ليلى

... 

  هههه قصدك عيوني الن ماما فرنسي: ميهاف

 المك هزيار  هانت رايح... وانا اقول اكيد فيك عرق  : ليلى

  هال امي متوفي : ميهاف
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 معليش سامحيني هللا يرحمها  : ليلى

 مرت سبع سنوات على وفاتها... هللا يرحمها : ميهاف

 تزوري اهل امك هاجل رايح : ليلى

 هللجامع هازور اهل امي وبنفس الوقت رايح : ميهاف

 يعني بتكملي دراستك في فرنسا هانت طالب : ليلى باهتمام

 هحقي ف جامع هاقدم موضوع الدكتورا هال انا رايح ههههه : ميهاف

American University of Paris 

تصدقين انا .. خير من الف ميعاد هيا هللا يقولون رب صدف.....ههههه  : ليلى

 نفسها اقدم موضوعي عن فن التنسيق هللجامع هرايح

 يعني نفس تخصص ي بعد هوهللا انك صادق : ميهاف

 وعلى طول قبلت  هوجاتني الدعو  همتخرجانا لي سنتين  : ليلى

 لوحدك هبس انت جاي... همتخرج هانا لي سن : ميهاف

  هال معي زوجي بس املقاعد مختلف : ليلى

 ترى عادي اذا تبغيني ابدل معه  : ميهاف

 ههه ما ينفع  : ليلى

 ليه  : ميهاف
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 النه جالس جنب امه وهي تأشر للكراس ي الي قدامهم بصف  : ليلى

 هوجمبها شاب طويل واسمر والبس بدل همتحجب هكبير  هشافت حرمميهاف 

 ذا 8وا : ميهاف

 اخاف تزعل عمتي وش يفكني منها  : ليلى

انا بكلم استأذن املسؤل و اذا وافق عادي انا احب اجلس مع الحريم  : ميهاف

 الكبار

 وال تحاتين عمتك  هعيش ي الرومانسي : ميهاف سوت الوضع وغمزت لليلى

 كيف حالك انا ميهاف : ام فارس زوج ليلى هست جنب الحرمميهاف جل

 الحمد هلل انا ام فارس : ام فارس

 انا طلبت من ليلي انا نبدل الاماكن اذا ما عندك مانع : ميهاف

  هوالا دراس هسياح. ال وهللا عادي  : ام فارس

 همناقش هانا ازور اهل امي وبنفس الوقت عندي تقديم دكتورا : ميهاف

 بحث زي ليلىموضوع 

 لحالك ههللا يساعدكم يابنتي انت جاي : ام فارس

 ايه  : ميهاف

 انتى متزوجه : ام فارس باهتمام
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 بس زوجي عنه عمل ما يقدر يجي معي  هاي : ميهاف

 ههه وهللا ما عنده نظر الي يخليك تجي لحالك ما خاف عليك : ام فارس

اسافر عند  هومتعود هسيالفرن هالعادي انا معي الجنسي : بنفسها هميهاف حز 

 خالي

 اليكون زعلتك بكالمي  : ام فارس

 ال عادي  : ميهاف تخفي الالم

 وجلست ام فارس تتكلم مع ميهاف لين ما تعبت ونامت 

وعينها على الارض بس لفته انتباهها  هامليا هاما ميهاف قامت بتروح لدور 

 صوت ليلى

 مرحب ميهاف كيف عمتي : ليلى

 الحين  همراحب تيبه هي نايم : س وعيونها تحتميهاف بحياء من فار 

دخلت ميهاف وشالت الحجاب الزيتي وعدلت  هامليا هوكملت طريقها للدور 

 هرسمي هبلوز  هلف شعرها وبعدين عدلت الحجاب من جديد وكانت البس

جاكيت زيتي جلد  هلين نصف الساق تفاحي مع بنطلون زيتي وفوق هطويل

 وت زيتي ب هطويل لين اخر الساق والبس

رجعت ملكانها ولفت انتباهها ليلى وزوجها فارس الي ماسك يدها ومنزل راسه 

 خلف رقبتها هويده الثاني هلها يكلمها بشويش وليلى مبتسم
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الحاسب طويل واسمر وعيونه  هلبرمج هويشتغل في شرك هسن 67فارس عمره

 سوداء 

فيصل ؟ اااه  انا ما اسوى ش ي عند هلهل الدرج) جلست ميهاف تتخيل حالها 

...  هالعادي هوانا راسلني لحالي بالطيار ..  همن القهر اخذ رانيا بطيارته الخاص

 يركبني بالفرست كالس ؟  هحتى ما كلف نفس

وضح انت ايش وهو  ههو من البداي...بس انا مالي حق اقارن حالي بزوجاته 

 .. ليش تزوجك 

 ... اصحي لعمرك ياميهاف 

 .. ال تفكرين بفيصل 

 .. علقين نفسك بحلم كاذب الت

 ... ال تلعبين بالنار تحرقك  ههو قالك مر 

 ...وهي لسه ما احرقتني 

 ...الفيال مهما حاولت ومهما فعلت راح اضل ميهاف الي شافها في 

 ...الي رمت مازن بالرصاص 

 ..الي ضيعت دينها واخالقها 
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يزيد حبه ويزيد عذابه  كل يوم في قربه.. ياربي متى ارتاح ملتى بتعذب ... اااااااه 

.. 

 .. هزياد هيمكن لوطلقني بدري ما اتعلق في

 عورت ميهاف هالكلم... طلقني 

ومن غير شعور بدت الدموع تنزل من عيونها الخضراء وتبلل خدها الناعم 

ورجعت راسها لوراء وهي تدعي هللا ان فيصل يعرف حقيقتها وما يظلمها 

 العذاب الي شافته منه  هكفاي هزياد

 

جالس يراجع امللفات الي في يده له حوالي ساعتين  هفيصل الخاص هوفي طيار 

 وهو ماسك نفس امللف

 استاذ فيصل تحتاج ش ي : فهد

 ........: فيصل سرحان

الي معك في امللف ما اقنعتك عادي نشوف  هاستاذ فيصل اذ الصفق : فهد

  هالثاني هعرض الشرك

 امللف ال بس انا مو قادر اركز شوي في  : فيصل

الي بتلقيها تبداء  هاملحاضر  هطال عمرك املواعيد نسقتها والجامع : فهد

 يوم الاثنين  8 هالساع

https://jadidpdf.com



 
389 

 بامللف الاسود  هحط اوراق املحاضر  : فيصل

الن الحضور مختلط يعني من  هالانجليزي ههم طالبينها باللغ هعلى فكر  : فهد

 هقسام ثانيويمكن يحضر فيها اكبر عدد حتى لو من ا هجنسيات مختلط

 كلها تحضر هعندي لو الجامع همو مشكل : هفيصل بثق

 تحب نراجع مواعيدك  هوجاهز  هكامل هامللفات الثاني: فهد

 اوك : فيصل

 جلسوا يراجعو املواعيد 

 كم باقي على الوصول  : فيصل

 طال عمرك هنصف ساع : فهد

 اكدت على السواق يستقبل ميهاف  : فيصل

 كاكدت عليه طال عمر  : فهد

 الخاص بميهاف جاهز هقروب الحراس : فيصل

 ايه ياطويل العمر وزي ما وصيت اعطيتهم الاوامر  : فهد

 اهم ش ي ما تحس فيهم وهم يقومون بعملهم : فيصل

 اتطمن استاذ فيصل انا وصيتهم عدل هال من هذي الناحي : فهد
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 طيب خليهم على اتصال دائم مع القروب الاملاني  : فيصل

 عمرك  تم طال : فهد

الطول وشعرها لين اكتوفها اسود ناعم وعيونها  همتوسط)دخلت عليهم رانيا 

بنطلون جنز  هالبس( وخشمها صغير وفمها صغير ولونها فاتح هسوداء واسع

 وتي شيرت ازرق وبدون حجاب 

 فصول حبيبي وهللا زهقت : رانيا

عود فيصل اشر لفهد يقوم الي تنحى ووقف وخرج وعيونه على الارض هو مت

يشوف زوجات فيصل بدون حجاب اذا سافروا او حتى في البيت اما امه 

 .واخته بالحجاب 

مع انها  هبس الي كان مستغربه انه ماعمره شاف زوجته ميهاف من غير لثم

 زواج فيصل منها الي هو عارفها هومن غير طريق هنص فرنسي

ليه ما .ما عاش الي يزهقك  : فيصل يأشر لرانيا الي جلست جنبه بدلع

 اتفرجتي على فيلم الين ما اخلص 

 طفشت خلص الفيلم  : رانيا

 حبيبي راح توديني اتسوق على كيفي  : وبدلع

طبعا تأمرين امر تسوقين وتفسحين وتزورين املتاحف والسينما  : فيصل

 انت اشري وانا انفذ... وتروحين الفخم وارقى املطاعم
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 احبيهللا يخليك لي ي : رانيا تلف يدينها حوله

 هاه بس ال تكثرين علي ويصير لك زي وداد  : فيصل لف يدينه حولها

 ال ان شاء هللا هللا ال يجيب الطالق بينا : رانيا

فيه وتدلعه ونظر  هفيصل جالس مع رانيا ويكلمها ويشوف كيف هي الصق

وقام وقف من غير شعور .. ليده لي في يدها وجات في باله ذكرى يد ميهاف 

 وهو يتامل السحب ولون السماء الازرق هقدام النافذ

هو ..تملك حس انثوي قوي وتسيطر على تفكيره  هلبعيد المراء هوسرح بفكر 

 هانها نسته أي حرم هلدرج... ما يقدر ينكر ان ميهاف جزء منه في كل ش ي 

 ......بس يفكر في ميهاف... والدليل انه جالس مع رانيا  هثاني

 ... حواس فيصل وتشل التفكير عنده  تخدر  هيد ميهاف لها ملسه حريري

 يتذكر خوف عيونها الخضراء عليه

 ..ويشعر بارتجافها عندما يقربها منه 

 ..التحدي الطفولي التي تلمع بعينيها  هنظر  هتأسر 

 ..الاستعطاف عندما تيأس منه في تحقيق اي طلب  هتسحره لهج

 ...وجمالها الاخاذ ونعومتها  هتجذبه انوثتها الطاغي

 ...صوتها هه بحتذوب
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 ...شعرها الاشقر الحرير هويعذبه ملس

 ...تحيره حمرو الخجل التي يراها كل ما قرب منها

 .....هتضيعها انفاسها العطر 

 ....يحب انكسارها امام قوته 

 ....يقدر حبها للعلم والعمل

 ...واريام هيعجبه تعاملها مع امه واخت

 ....فيها هاملتفتح هالقوي هيحب املراء

 ....به تمسكها بالحجاب حتى في عملهاويعج

مد .. اعجاب باحتقار..تقدير باهمال ..حب بكره.. هلين بقسو ..بضعف  هقو 

 وجزر 

بين حاضر اسر و ماض ي ...  هحائر  هميهاف متناقض ههاذي مشاعر فيصل تجا

 مؤلم

 فصولي وين رحت  : رانيا وقفت ومشت لين فيصل

 يعني  هههه معك وين بروح : فيصل رجع من سرحانه

 احسب تفكر باحد غيري  : رانيا

 ال كذا انا ازعل منك : فيصل مر طيف ميهاف امامه
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 كله وال زعل حبوبي : رانيا

 هبتهبط الطائر  هاستاذ فيصل اربط الاحزم: املضيف يسئأذن

 وربط الحزام لرانيا وله وهو يفكر في ميهاف هفيصل تعدل في جلس

 همدين...  هالجاذبي هومدين... سحرال هومدين....الاضواء  هفي باريس مدين

 .هالرومانسي همدين....الحب همدين.... هالعطور الراقي

التي هذبها دينها  هالتي استقت منها بطلتنا ميهاف ثقافتها الاجنبي هباريس املدين

 وحيائها الفطري ... الاسالمي 

 .....التي ال تتعدى حدود الادب  هالتي اخذت منها الجراء هالثقاف

ميهاف ا  هحيا هالتي اثرت في طريق هو العادات التقاليد الفرنسي هفالثقا

 بحيائها الانثوي وتعاليم دينها الاسالمي التي زادت من تميزها هاملهذب هالنيق

تمر  هميهاف سنتعرف اليها في فرنسا واحداث كثير  هجوانب اخرى في شخصي

 بنا 

 فيصل وميهاف  هفهل ستؤثر باريس في حيا

 الجزر سيستمر بينهما ام ان املد و 

 ستفتح ابوابها لتضم قلبين تأهين  هام ان السعاد
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

Every thing which I have seems nothing without you. 

 

Every moment which I live seems a lie without you. 

 

Every strenght which I have seems awake without you. 

 

 

Every happienss which I feel seems a dream without you. 

 

Every song which I hear seems a sad without you 

. 

Every down which I watch seems a sunset without you. 
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Everyimage which I see seems a shadow without you. 

 

 البارت الرابع عشر

 

 

 

 

الاضواء ونزل منها وركب  هارض باريس مدين هصل الخاصفي هوصلت طائر 

 الي تستناه في املطار  هالروزرايس الطويل هالسيار 

 فيكم هالخاص هيا طويل العمر راح نتوجه للفل : فهد

 هطلبت منهم يجهزو الفل : فيصل

 الجديد جاهز  هنعم طال عمرك وقروب الحراس : فهد

 انها توصل الفندق  ميهاف احرص هاوك اذا وصلت طائر  : فيصل

 ابشر طال عمرك : فهد
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 يتابعها ما ابغاهم يغفلوا عنها يافهد هوفريق الحراس : فيصل

 ال تحاتي طال عمرك اهم ش ي انت مرتاح : فهد

 والجناح الي في الفندق جاهز  : (انا بخير دام ميهاف بامان ) فيصل 

 ميهاف هجاهز يا طويل العمر ومحجوز باسم السيد : فهد

 انا اثق فيك يافهد   :فيصل

 الي وليتني اياه  هوانا عند الثق : فهد

  هتوجه للفل : فيصل

الي من ممتالكات فيصل ونزل هو ورانيا  هالخاصالفيال لين  هومشت السيار 

 مايا هاملنزل املغربي هاستقبلته مدبر  هللفل

 استاذ فيصل هالحمد هلل على السالم : مايا

 هللا يسلمك  : فيصل

 اذا احتجتو ش ي هفي الخدم احنا : مايا

فيصل اشر لها بيده وطلعت هي واملرافقات طلع هو ورانيا للدور العلوي 

مكتب  هجانبي هعن دورين الدور التحتي كله استقبال مع غرف هعبار الفيال 

 هباالثاث الفاخر الي يليق بمستوى فيصل املادي والحديق هفيصل ومأثث

 بالورود  هومليئ هعه بالخضر امتار ومزرو  هعد هللمنزل ممتد هالخلفي
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 واربع غرف نوم للضيوف  هرئيسي هغرف النوم غرف هاما الدور العلوي في

وفيها سرير دائري كبير في النصف وبالونين  هكبير  هفيصل الرئيسي هغرف

تبديل املالبس وحمام  هلغرف هالابيض و الذهبي وفيها كنب جانبي باالضاف

 داخلي من الرخام

يأخذ شور وشاف ترتيبه ووعلى طول تذكر ترتيب ميهاف فيصل دخل الحمام 

الي يرمي  هوالورد والرغو  هوتذكر الروائح العطري.وحمامه  هوغرفت هلجناح

 نفسه فيها يريح نفسه 

بس حياته مع ميهاف ...  هقروب متخصص في ترتيب اعمال هصحيح هو عند

رته معها وفيصل عرف من عش.. هجديد هبحرك هتفاجئ هكثير كل مر  هغيرت في

 هان فعال هذي طريقتها في التفكير وفي الحيا

شكلي بنهبل من كثر ما افكر .ايش فيني انا جالس اخربط وافكر في ميهاف )

 ( هللا يستر من اخرتها معك يا ميهاف. فيها 

املالبس وخرج له بيجامه  هراح لغرف هخرج من الحمام بالروب لقى رانيا نايم

واستغرب من نفسه لو كان مع .  همن فكر  لبسها وهو يحاول يطرد ميهاف

 وال بعد ضربها  هميهاف كان هزائها انها ما جهزت مالبس

 (اطلعي من مخي يا ميهاف) 

 

https://jadidpdf.com



 
398 

 الي فيها ميهاف لباريس وبدوء الركاب بالنزول هوصلت الطيار 

 لنا لقى يا بنتي  : ام فارس

 اكيد خالتي : ميهاف

  هانت في أي فندق ساكن : ليلى

 انا بروح لخالي وبعدين بتوجهه للفندق  : ما تعرفميهاف الي 

 يوم الاثنين ان شاء هللا هنلتقي في الجامع : ليلى

 اكيد  : ميهاف

 اذا تبين تمش ي معنا حياك : فارس

 انا بروح لخالي ...شكرا ... هايش دعو  : ميهاف باحراج

 البس عشانك لوحدك قلنا نوصلك  : ليلى

 يعني ال تخافي علي  هال تنس ي ترى انا فرنسي : ميهاف

 اذا احتجتي ش ي تعالي ..... حنا في فندق  : فارس

 شكرا باي : ميهاف

 همشت ملكان الهاتف العمومي وادخلت العمل. ميهاف ما حبت تثقل عليهم 

  هوطلبت رقم خالها النها ناويه تروح عند هاملعدني
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... ر الى انا مساف. مرحبا )  هشغال هلكن لالسف الهاتف يرن ويجيب الرسال

 .. ( هبعد سماع النغم هالرجاء ترك الرسال

ميهاف ابتسمت بياس ايش حظها املعكوس خالها مسافر يعني بتظطر تستنى 

 السيد فيصل يحن عليها 

الوصول تنتظر وما تدري  هو انقهرت وهي تتذكر كالم فيصل جلست في صال

 اصال ايش تنتظر من فيصل

 مدام ميهاف : .....

 نعم : نها وشافت واحد شكله عربيميهاف رفعت عيو 

حسب concord la fayetteانا سواقك تفضلي مع اوصلك للفندق  : سامي

 اوامر الاستاذ فهد

وملركز  هويحتوي على ردهه ههذا الفندق من اكبر فنادق باريس واطولها بناي

ومطعم مفتوح على الردهه ويقع شمال باريس ويبعد  هتجاري وجلسات جانبي

 منت 4هملد هك ويبعد عن الشانزلزي 63ديجول عن مطارشارل 

 (حتى ما كلف نفسه فيصلوه يسأل عني) ميهاف 

 هاملرسيدس وهي تراقب بعيون كسير  همشت معه ميهاف وركبت السيار 

تذكرت الايام الي مشت ..اتذكرت امها وابوها ....ونظرات تائه مدينتها باريس 

 بصوت عالي البال وتنهدت  هفيها في هذي الشوارع وهي خالي
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 .وطلعت لجناحها 1عند الفندق ونزلت ميهاف للفندق و  هوصلت السيار 

 هالبحري هاول ما دخلت لفت نظرها ان املكان مرتب ونظيف والوان الهادئ

 جذابه 

اخذ ت شور ورتبت مالبسها في الدوالب وصفت كتبها على املكتب وصفت 

الخاص فيها في وعلقت وروب الحمام  هالعطور وامليك اب على التسريح

واملعجون الخاص فيها ورتبت طقم الاستحمام من  هالحمام وحطت الفرشا

  هالعطري هوشغلت الفواح. زهور الريف سويت كامليا على رف البانيو

بس ميهاف حبها . صحيح ان الفنادق تقدم هذي الاشياء هدايا للمقيمين 

 والنظام يخليها تجيب كل ش ي لها  هللترتيب والاناق

من ست شهور  هبيجامتها ونامت تبي تريح نفسها من التعب اول مر  ولبست

ميهاف تنام على سرير مددت نفسها وتقلبت وهي تضحك وخيال فيصل ما 

 اشياء كثير  هراح من بالها وتفكر في كيف تكلم خالها والجامع

قامت ميهاف من النوم واخذت تشور سريع ولبست شورت ابيض لووويست 

خلف العنق وملت شعرها على فوق وحطت  هبربط مع بودي اسود عالقي

 هورود صغير  هقلوس وردي وما سكارا خضراء ولبست صندل عالي اسود وفي

 حول الكعب  هسوداء وربط

بزيت عطري من الافندر  هواتعطرت وشغلت الفواح هوقفت قدام املراي

 والبابايا 
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جلست ميهاف على  هوالجو املايل للبرود هالعطري هوالرائح هالخافت همع الانار 

وطبق  هوجنبها كاست عصير تفاح انيق هاملكتب الصغير وبدت في القراء

 شوكوالته فاخر

ويراجع بعض امللفات ويتابع الفيال فيصل جالس في املكتب الخاص في 

 حس بالتعب بس استمر في عمله ... وتحركات الاسهم  هالبورص

 رن جواله الخاص

 هال وغال باخوي الغالي  : فيصل ابتسم وهو يشوف اسم املتصل

 مراحب كيف حالك فيصل  : عبد العزيز

 بخير الحمد هلل  : فيصل

 كيف امي ومريم واريام  : عبد العزيز

 بس يحاتون غيابك .. طيبين و ما عليهم خالف  : فيصل

كثير ووحشتني بالدي ودي  هااااه ياخوي تصدق وحشتني الغالي : عبد العزيز

 ارد لها اليوم قبل بكره 

 ههه بيدك الحل  : فيصل

وتقول انها ما تقدر  هوهللا ياخوي نات ما تبي تجي السعودي : عبد العزيز

 تعيش فيها 
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 وخالها تشوف بنفسها  هالجاي هوانت جيبها معك وفي املر  : فيصل

 تماما  هالفكر  هيا فيصل خالها على هللا نات رافض : عبد العزيز

 عبد العزيز انا محتاجك وامي بعدوانت ملتى بتظل عايش بعيد عنا  : فيصل

  هاعرف وانا بعد تعبت من الغرب : عبد العزيز

  هطيب ليش ما تعرض عليها الطالق او تجي معك السعودي : فيصل

العيش في بالدي رفض تام  هفكر  هسبق وتفاهمت معها هي رافض : عبد العزيز

 منه هوالطالق هي املستفيد الكبير 

 كيف يعني  : فيصل

اذا تطالقنا راح تاخذ نصف ثروتي حسب الاتفاق في عقد  : زعبد العزي

 الزواج

 وانت كيف تسوي كذا من غير ما تشورني  : فيصل

 هبس اذا جبنا سير ..والمور تمام  هراضي هيا اخي كانت في البداي : عبد العزيز

 ردتي للبالد تنقلب علي 

 هوانت ايش الي حدك عليها من البداي : فيصل

وانت عارف اشوف اشكال والوان وشبه عايش ..ا في غربه ان : عبد العزيز

 ابي اعف نفس ي .. هناك 
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 هههههه الا قول انك مليت من مناضر الحمر هناك  : فيصل

تبهر بس بعدين تشوف املناظر  هصحيح في البداي هههه ايش دعو  : عبد العزيز

 تنقرف منها 

  وتقول انقرفت هسن 88اقول بس ال يكثر قاعد هنك  : فيصل

  هتصدق انه وحشتني دريتي ودي ارد اليوم قبل بكر  : عبد العزيز

 تسويها  هههههه رخ صوتك التسمعك نات وتذبحك عاد امريكي : فيصل

 ههههه انا في العمل  : عبد العزيز

 راح افكر لك بمخرج ملشكلتك هذي  : فيصل بهتمام

  هسيههه خالنا من مشكلتي وقولي وش اخبارك مع الفرن : عبد العزيز

 ما عليها  هوطيب هحرمتي سعودي ههههه ميهاف يا اخي نصف فرنسي : فيصل

 سمعت انك موديها فرنسا اقول بدينا نرخي لها : عبد العزيز

وانا عندي  هللبحث الدكتورا ههه انا بفرنسا علشان عندها مناقش : فيصل

 بعض الاعمال 

 راكيد اخوي طاير فيها بس عساك بطلت املسيا : عبد العزيز

 هههه تى انت شايل هم مساييري  : فيصل

 ذي من وين جبتها همساييرك هههههه جديد : عبد العزيز
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 هههه من وين يعني من صديق عمري بدر العزيز  : فيصل

 ما شاء هللا عليه من نجاح لنجاح في برنامجه  : عبد العزيز

 املقبل الشهر القادم  هيستاهل بدر انت تدري اني بكون ضيف : فيصل

 اجل خبرني علشان اتابعك  : بد العزيزع

 ان شاء هللا توص ي ش ي ياخوي  : فيصل

 ال انتبه لنفسك والمي ومريم واريام  : عبد العزيز

 في حفظ الرحمن  : فيصل

 في حفظ الرحمن  : عبد العزيز

 

وانه محتاج .. فيصل جلس يفكر باخوه عزوز وكيف يساعده في مشكلته 

على يده على املكتب من الالم  هر التفكير حط راسومن كث.. عزوز اكثر من اول 

 قعد مكشر هبراس هالي يحس

 بيبي مو قلت بتوديني كل مكان : رانيا

 ال يا قلبي بس مالي مزاج الحين : فيصل بقهر

بيبي وهللا قهر طيب ايش رايك انا اروح اتسوق وانت اجلس في  : رانيا بدلع

 الكوفي اتقهوى 
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 طيب  : فيصل حب يغير جو

 حتى من الفرنسيات  هلع هو ورانيا يتسوقوا ونظرات الاعجاب تالحقوط

 بالشعر ويمكن اتاخر  هحبي انا بدخل صالون العناي : رانيا

ويضرب  هوهو يحس ان الصداع بداء يزحف على راس)كم يبيلك  : فيصل

 (مثل املسامير

 يعني مو اقل من ساعتين : رانيا

 معك احتجتي ش ي اليردك الا لسانك انا بتمش ى برجولي وانت املرافق : فيصل

 ياربي يخليك : رانيا

 ميهاف  هفيصل خرج من املجمع وطلع يمش ي ورجوله قادته للفندق الي في

املالي ودايم  هودخل اللوبي الي على طول عرفه موظف الاستقبال بحكم مركز 

 في هذا الفندق  هباسم هيجي له جناح محجوز طول السن

فتح الباب ودخل جناح  هفيه طلع البطاق هلخاصالدخول ا هفكان معه بطاق

 ميهاف

لالفندرو البابايا ومش ى شوي  هالعطري هاول ما دخل فيصل تلقته الريح

 هوهو يقيم بنفس هوالترتيب للتسريح هالخافت هالنوم وشاف الانار  هلغرف

 هفيصل تعود على دلع وحركات ميهاف له وطريق هبصراح. شغل ميهاف 

 . هوتناسب ستايل هور ميهاف ترض ي غر  هعيش

https://jadidpdf.com



 
416 

من غير شعور رمى جاكيته على الكرس ي ورمى  هلها اثرها وملساتها الخفي

عطرها  هوهو يذوب بريح هنفسه على السرير املرتب ودفن وجهه في املخد

 وغفى من غير ما يحس 

وفتحت  هتلخص ما حست بش ي وقامت تمش ي بهدوء للغرف هاما ميهاف جالس

 هه شافت جاكيت رجل على الكرس ي صرخت صرخومن الفجع هالهادي هالانار 

 من الخوف والالف الافكار في بالها  هقوي

 مفزوع وهو يشوف ميهاف الي توها تستوعب انه فيصل  هفيصل قام على حيل

 يامامي خوفتني انت من متى هنا : ميهاف

 وين كنتي  : فيصل دوبه يصحصح من النوم

 تب وين يعني الخص موضوع بحثي في املك : ميهاف

 طلعتي اليوم من الجناح : هفيصل رجع ينسدح على السرير وهو يتمدد براح

 ويهمك انا طلعت والا اكلت هواء : ميهاف

 العمل هتعالي سويلي مساج لراس ي تعبت من كثر  : فيصل رايق

ال وهللا عس ى ما تكلفت  : ميهاف بقهرمن حركته الي خالها تسافر لحالها

 جنابك هوالا الفريق الطبي الخاص بحضر  ورانيتوه وينها ما تسوي مسا ج

 هفيصل مو حاب يتجادل معها النه فعال تعبان وخايف ان التعب يسيطر علي

 اوك اطلعي وردي الباب معك : ما يبي ميهاف تشوفه ضعيف
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 بطلع من غير ما تقول ولو سمحت حتى انت اطلع من غرفتي : ميهاف بغرور

 وقولها اني بنام برى الفيال فهد وصل رانيا  : فيصل مسك الجوال

ميهاف رجعت تكمل شغلها بس طول الوقت تفكر في فيصل الي نايم جوا 

خليه يتعذب شوي؟ حرام ) وتسمع صوت ىتأوهات بس ميهاف تسد اذنها 

وبعدين انا !!.ما احد قاله يغلط علي !!! . مساج هعليك الرجال محتاج شوي

بس هذا !!! . هه يبيني اساعدحاقرني وال هو وسواد وجه!!!. املفروض الي ازعل 

 ..( باملثل  هانسان وانت ما تربيتي انك تردين الاساء

وبين حقدها من  هالرقيق هميهاف تعيش بصراع بين مشاعرها الانساني

 فيصل لها همعامل

ملى حست تاوهات فيصل زادت قامت وفتحت الباب وانفجعت وهي وتشوف 

ير شعور ركضت له وحطت من غ.  هويتألم بشد هباملخد هفيصل دافن راس

 فيصل .... فيصل  : هيدها على كتف

 اطلعي برى خليني لحالي : الالم هوعينه حمراء من شد هفيصل رفع راس

 هفي يوم من الايام رجع بقو  هوما كمل كالمه الن الالم الي عارف انه بيدمر 

ترتجف وتنفسه بدء يضيق ويكح  هويد هوغمض عيونه بقو  هيضرب براس

 هبصعوب
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العنق وفتحت  هوحلت ربط هف خافت ملى شافته بدء يزرق و انحنت عليميها

 هازرير القميص وفكت حزام البنطلون ونزلت جزمتو والشراب وحطت مخد

 ماء  هواعطته شوي هللغرف هالزجاجي هفتحت النافذ.  هتحت راس هثاني

 الي معها  هحركت فيصل يمين شوي وهي تهوي عليه بالورق

 نفس زين فيصل انت تت : ميهاف

 فيصل ارتاح شوي وبدء يتنفس شوي احسن 

خلتها ظالم  هطلعت ثلج وطفت الانوار من الغرف هللثالج هميهاف قامت بسرع

وحطت الثلج جوتها وجلست على السرير جنب  هصفير  هتام وجابت منشف

على جبهته وطلعت مسكن من  هوحطت املنشف هفيصل ورفعت راسه بقو 

 هتقراء علي هوشربته مع املاء وجلست جنبشنطتها وقربته من فم فيصل 

 قران 

 الالم فيصل شد ميهاف الي طاحت جنبه على السريروهمس في اذنها همن شد

 مساج 

 ميهاف تعمل كذا مع امها ملى يجيها الصداع النصفي وتعطيها مسكن 

ميهاف جلست تعمل مساج لفيصل لين ما حست ان يدينها تعبت ومي قادره 

 تتحكم فيها 
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علشان كذا ضغطت على نفسها والعرق يتجمع  هحظت ان املساج يريحبس ال 

بدت تلين ويده  هاملشدود هحست ان فيصل اعصاب هعلى جبينها وبعد ساع

 تخف وتطيح على السرير  هالي تضغط على ذراعها بقو 

ميهاف من التعب طاحت على السرير ويدينها تاملها من املساج وذراعينها من 

 مسكت يد فيصل

تعمل  هومستعد هكانت تحس بالم فيصل وتبي تخفف عنه باي طريقميهاف 

 هثاني هبس ما يتالم مر  هالي يقولها علي

من غير . ش ي ثقيل يضغط عليها  هتحركت ميهاف في السرير وهي تحس انه في

ما تفتح عيونها تحركت يمين بس اصتدمت بش ي من الرعب حست بيد 

يد الي تلتف حول خصرها عيونها من الخوف وهي تحس بال هانسان وطير 

 وظهرها الصق بجسم دافي 

 هانت ما تعرفي تقومي بشويش الزم تسوين ضج : فيصل بصوت هامس

 صباح الخير

 صباح النور  : ميهاف قلبت من الخوف والحياء وهي تذكر فيصل امس بهمس

 : تحت راسها هالثاني هالنه مد يد هوتحاول تقوم بس فيصل ما عطاها فرص

  وين تو الناس

 كيف حالك اليوم: ميهاف ترتجف من الخوف والحياء
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 دايخ هالحمد هلل احسن بس احس اني لس : فيصل

 نروح الطبيب : ميهاف بقلق

 هال انا طيب بس محتاج راح : فيصل

 تذوب هوهو يدفن وجهه في شعرها الاشقر الحريري الي ريحت

 ممكن لو سمحت ابي اقوم  : ميهاف

 شوي ما راح يضرك ش يانا مرتاح كذا خليك  : فيصل

 (قربه عذاب هبصراح هماراح يضرني ش ي الابموت من الفشل)ميهاف 

 ابي اطلب فطور لنا اكيد انت جوعان  : ميهاف

بس ما ابي ... انا ماني جوعان  : فيصل شدد يده حولها علشان ما تحرك

 ...الصوت العالي والنور النه يزيد من الصداع 

 بيب لو الي بالفندق خلني اطلب الط : ميهاف باهتمام

 الطبيب مارح يقدر يسوي لي لش ي  : ويتنهد بالم... الطبيب  : فيصل بحزن 

امي كان دايم ... وليش ما يقدر انت تحكم على كيفيك  : ميهاف حست بحزنه

 يجيها الصداع النصفي وتعالجت منه 

 وانت تظنين ا ن الي فيني صداع نصفي ... الصداع النصفي : فيصل بحزن 
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انا  هاي : هبوجهها وحطت اصابعها حول صدغ هباهتمام قلبت وجهه ميهاف

 هحسيت بعروقك وانا اعمل املساج زي ملى كنت اسوى ملاما مشدود

  هاعصابي مشدود هاي : فيصل ابتسم بحزن ويده تمسح على شعرها الاشقر

  هراح هفيصل انت تتعب نفسك بالعمل وما تاخذ فتر  : ميهاف

 محتاج حظن دافي يلمني : يسكتهافيصل حط يده على فمها 

 ...بس انت تقرف مني على قولك بقايا  : ميهاف

 انت الي بين يديني  : فيصل يقاطعها و يكابر

 من زوجاتك هيعني ما تفرق عندك لو مع أي وحد : هميهاف بغير 

 اكيد  : فيصل

 ما دام انه كذا انت عندك رانيا روح لها : هميهاف مقهور 

حتى عن نفسه النه جاء مليهاف ملى حس  هقيقفيصل يحاول يخفي الح

 بالتسوق واملحالت و املطاعم  هرانيا مشغول : بالتعب يعني ما يبي غيرها

  هاملايل هال وهللا وانا الحيط : هميهاف بغير 

مني عادي قومي واذا  هاذا متضايق : فيصل رجع دفن وجهه في شعرها

 بتجلس ي اجلس ي 
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ان يقول ال انا ابيك انت مو رانيا  هقعميهاف انقهرت من كالمه كانت متو 

يعني يرجع .. وفكرت ايش الفايده بيجلس لين ما يتحسن وبعدها يرد لرانيا 

وانت ...الرجال يقول محتاج ...  هانت مافيك رحم.. يهدني لحالي من جديد 

 تفكري في نفسك 

بعد صراع طويل رفعت ميهاف يد فيصل عنها وقامت من السرير وتوجهت 

موف وتوب بدون  هواخذ تشور ولبست فستان قصير لفوق الركبللحمام 

اكمام وتركت شعرها الحرير حولها وطفت الانوار حول فيصل وشغلت 

الافندر النه يريح الاعصاب ويجلب الهدوءوطلبت  هبرائح هالعطري هالفواح

 فطور مناسب وجلست في املكتب تقرا 

 الخاص  هطبيبما حست بفيصل الي اتصل على فهد وطلب منه يجيب 

بالفطور ودخلت على فيصل وشهقت  هخرجت من املكتب وجهزت صيني

 بصوت عالي وهي ما تدري ان فيصل عنده الطبيب وفهد وجهها قلب الوان 

 هفهد والطبيب رفعوا عيونهم ومفهين في الي واقفه عند الباب ومعها صيني

ء هللا تبارك ماشا) : ان فهد قال من غير شعور  هميهاف جذبتهم لدرج هبصراح

 انت مين( ... هللا

 باالستاذ فيصل هالخاص هانت النرس الفرنسي : والدكتور 

ميهاف انحرجت وقلبت اشكال والوان وتمنت ان الارض تنشق وتبلعها رجعت 

  هوراء وصقعت بالباب وطاحت منها الصيني
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 ......ميهاف  : وفتح عيونه بالم هفيصل رفع راس

 ى عند الطبيبفهد التدخل ميهاف عل : فيصل

ولبست حجاب ورجعت بتدخل بس فهد الي كان  هميهاف شردت برى الغرف

 هواقف برى الغرف

 ميهاف بس ممنوع تدخلي  هعفوا سيد : فهد

 ولي ان شاء هللا : ميهاف

 معليش بس هذي اوامر الاستاذ فيصل : فهد

 وانا قلت بدخل يعني بدخل  : ميهاف بغضب

 هلت وشافت الطبيب يحقن فيصل بابر وفتحت الباب ودخ هودفت فهد بقو 

هذي تريحك شوي بس الزم نسوي الفحص  هانا راح اعطيك الابر  : الدكتور 

 املعتاد

تعب  هشوي هالحمد هلل يا دكتور ان شاء هللا زي العاد : فيصل بضعف

 وبعدين يخف الالم

 استاذ فيصل انت ما يصلح تهمل صحتك : الدكتور باهتمام

 انا اعرف مصلحتي : فيصل

 لكن انا كاطبيب من واجبي اني اذكرك انك تعيد الفحص: الدكتور 
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 أي فحص دكتور  : هتسمع من البداي هميهاف وهم ما حسو انها واقف

 انت يش دخلك  : بغضب هفيصل رفع راس

 فيصل هدكتور أي فحص الي الزم يعيد : هميهاف تحقر 

 دكتور انتهى عملك  : فيصل

 ش مصر تعذب نفسكال ما انتهى انت لي : ميهاف بتحدي

الن الاستاذ فيصل ما ياخذ  هميهاف فحوص عادي هسيد : الدكتور يتهرب

  هراحت

 بالعمل هويجهد نفس

 وين الزم يسوي الفحوصات في مستشفى معين نروح له : ميهاف

  هميهاف الاستاذ فيصل بخير بس محتاج راح هسيد: الدكتور 

الصداع الي يجيه  بس يادكتور  : ميهاف تطالع فيصل بضيق وعدم تصديق

 هقوي اكبرمن احتمال

 هانا خارج واذا احتاج الاستاذ فيصل ش ي ضروري انا راح اقوم في : الدكتور 

 حتى من غير ما اشاوره

 يفهموها الاثنين وخرج  هونظر الطبيب لفيصل نظر 
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اقطع أي اتصاالت  همحتاج راح : هالدكتور يكلم ميهاف وفهد برى في الصال

ينام ست ساعات بس  هميهاف املهدئ راح يخلي هسيد استاذ فهد وانت هعن

 الهدوء 

 طلع الدكتور من الجناح وفهد وهو طالع 

 ميهاف انا اسف بس هذي اوامر طويل العمر هسيد : فهد

 يارب يكون عمره طويل: ميهاف من غير شعور 

 هالقوي هفيها بس املراء هفيصل رغم كل الي سوا هميهاف حست بمسوليتها تجا

رجعت . عمليه  هبطريق هد تصرفاتها وتعاملت مع املوقف الي هي فيفيها تقو 

 هاملنفذ هالقوي هلها ميهاف املراء

 ميهاف ليش هذا الكالم هسيد : فهد باستغراب

 يوم هابد وال ش ي بس انت اهتم بامور فيصل متى موعد املحاضر  : ميهاف

 يوم الاثنين : فهد

 لي بيتكلم فيهاطيب هو جهز الاوراق ولخص النقاط ا : ميهاف

  هامللف جاهز والعروض الي بيقدمها بعد جاهز  هاي : فهد

اليوم السبت يعني باقي وقت ودام ان فيصل راجع معك كل ش ي  : ميهاف

 مافي ارتباك.  هوالعروض جاهز 
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ميهاف باقي املراجع الي استخدمها الاستاذ فيصل ترتب بفايل  هبس سيد : فهد

 معين بالسيدي 

 ي دي معك الس  : ميهاف

 وفتح الس ي دي  هنعم وراح لشنط : فهد

ميهاف دخلت املكتب مع فهد وشغلت الاب توب وبدئت تشتغل باملراجع مع 

 فهد وملى خلصوا اعطته الس ي دي بعد ما نسخته بالجهاز

 هنقط هوبكذ استاذ فهد يكون العمل مرتب بس في : ميهاف

 نعم طال عمرك : فهد

 جاهز  هفيصل لعميد االجامع همالدرع التكريمي الي بيقد : ميهاف

 ايه جاهز طال عمرك : فهد

 بس انا ماشفتك اضفته في الس ي دي : ميهاف

 بس هو جاهز هالاستاذ فيصل طلب مني اني ما اكتب : فهد

 اساعدك هاوك واذا احتجت ش ي يافهد بشغل فيصل انا مستعد : ميهاف

 اذا احتجت ش ي انا متعود على الشغل مع الاستاذ فيصل وان شاء هللا : فهد

 برجعلك
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وعيونها على الاوراق الي قدامها  هوتكلم هفهد وهو يطالع في ميهاف املتحجب

 هاول مر . الصح  هوهللا ان هذي الزوج) وتحاول انها تنزل الحجاب على وجهها

ما شاء هللا عليهاجمال  هيوم دخلت الغرف هاشوفها من غير حجاب وصدف

ان  هبس خسار . ع زوجاته الثانين ابدما تقارن م هبصراح. ومنطق وعقل .

 (ماضيها ما يشفع لها عند طويل العمر 

 استاذ فهد وين رحت : ميهاف

 ال ابد بس انا بروح الحين ولنا لقاء  : فهد كان مسرح

 اوك : ميهاف

طلع فهد من عند ميهاف وجلست ميهاف تشتغل باملوضوع حقها وبعدين 

الاكل بعد ما وصل على طلبت من الفندق عشاء لها ولفيصل وجهزت 

 هالطاول

واستغربت من ان السرير فاض ي  هعلى فيصل بتشوف هميهاف دخلت الغرف

 وخافت بس هدئت يوم سمعت صوت املويه من الحمام 

 فيصل صحى ودخل ياخذله دش 

واستنت فيصل .وفتحت النوافذ تجدد الهواء  هميهاف رتبت السرير و الغرف

 هفذ وشغلت النور الخافت من الابجور يطلع بس هو طول رجعت قفلت النوا

 هوجلست تستنا هالصغير 
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على  هوالثاني هعلى خصر  هفتح باب الحمام وخرج فيصل وهو لف املنشف

  هعلى شعر  هوقطرات املوي هكتف

ميهاف شهقت ووقفت عند باب الجناح ووجهها محمر فيصل دايم يلبس 

  هباملنشف هتشوف هروب الحمام اول مر 

 ر او صباح الخير مساء الخي : فيصل

انا اسف بس ما حبيت استخدم الروب  : فيصل الحظ ارتباك ميهاف وابتسم

 حقك 

 مساء الخير كيف حالك الحين ... ال عادي  : ميهاف باحراج

 بخير كم لي نايم  : هفيصل يمسح راس

 انت نايم هنا من الصباح : ميهاف

 اليوم ايش : فيصل

 هولالسبت العشاء جاهز على الطا : ميهاف

ونظر في ميهاف بفستانها الاسود . هوخرج للصال هبسرع هفيصل لبس مالبس

ببعض والقصير  هالجلدي عاري الصدر والظهر على شكل ربطات متداخل

والبوت الطويل لين نص الساق الاسود والقلوس الوردي  هلفوق الركب

 راق له شكل ميهاف . الخفيف 

  هاكل ميهاف الراقي هيراقب طريقوبدء ياكل البيتزاء وهو  هجلس على الطاول
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والسكين ومسحت  هيطالع فيها نزلت الشوك هميهاف رفعت عيونها وشافت

 فمها ووقفت 

 نسيت نفس ي املفروض اني ما اجلس هانا اسف : ميهاف

 جو فرنسا غير فيك كثير  : فيصل

 وسحب صحنها قدامها  هومسك يدها وجلسها في الكرس ي الي جنب

 لي تعجبني طريقتك في الاكل عادي اجلس ي ك : فيصل

 عندك  هليه انا فرج : ميهاف باحراج

باستغراب  همليهاف الي خالها ترفع عيونها وتطالع في هفيصل ضحك الول مر 

ال ) هوهي ارتجفت من الحرك هفيصل مد يده مليهاف ومسك يدها البارد.

 (يضحك وبعد يمسك يدي 

 ههههه خلينا نعيش بسالم  : فيصل

الخشن  هوارتجفت وهي تحس بملمس خد ها ومسحها على خدرفع يده وباسه

 وحاولت تسحبها .هالي بدء ينو به الشعر على يدها الناعم

 اعتبريها هدنه بيني وبينك  : فوقها هوحط يد هفيصل نزل يدها للطاول

 ههدن : ميهاف في عالم ثاني

 شكرا على اهتمامك في : فيصل
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 ..... ............................. : ميهاف

 ..اكلك الي تعجبني بس  همو طريق : فيصل

 ....: ميهاف قلبت حمراء

 كل ما فيك جذاب وانيق وساحر  هبصراح : فيصل

  همن جد تشوفني مميز  : ميهاف ابتسمت بخجل

في  هانت نادر ...  هانت اكثر من مميز  : فيصل رفع يدها وقبل اطراف اصابعها

 كل ش ي 

وانت بعد  : ذوبت فيصل هغير شعور وببح ميهاف مشاعرها تتطاير حولها ون 

 استاذ فيصل مميز بشكل ملفت 

 ههههه يعني تردين كالمي لي  : فيصل ضحك

انت  همن غير مجامل : هميهاف رفعت عيونها الي تعذب فيصل ورمشت بسرع

 في تعاملك وكالمك واخالقك  gentlemanانت .. 

ات قلب ميهاف فيصل سحب يد ميهاف وباس باطن كفها ببطء زاد من دق

 وهي تقلب الوان واشكال 

 يعني انت تشوفيني مميز بعيونك  : فيصل
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وانا الحظت ...كل الي يعرفك يثني عليك .. مو بعيوني انا بس  : ميهاف بصدق

 رغم مركزك املالي والاجتماعي الا انك متواضع مع الكل .. فيك ش ي 

  هحلو  هالحمد هلل التواضع صف : فيصل

 ..ويعجبني فيك تمسك بدينك ... حنون ... وكريم .. واضع مت : ميهاف بحبور 

 

 تفضلي  : وقربها من فم ميهاف همن البتزاء بالشوك هصغير  هفيصل رفع قطع

فتحت فمها من غير شعور واكلت البتزاء ووجهها احمر  هميهاف من الصدم

 في جسمها وخوف من قرب فيصل الحاني  هغريب هوتحس بحرار 

انها  هتلقى حنان وخايف هالي اول مر  هثل الطفلفيصل حس بان ميهاف م

 هوصار ياكلها بيدينه لحد ما انتهت القطع هتضيع

 شكرا تسلم يدينك : هميهاف بخجل وبح

 هللا يسلمك  : هفيصل ذايب بالبح

فيصل متعود ياكل زوجاته او هم ياكلونه لكنه مع ميهاف يحس بشعور غريب 

 الاهو  هيحفظها في مكان ما احد يوصل بين يدينها وده هيعطيها العالم كل هود

 ميهاف ومازن  هبس ما في ش ي كامل وتذكر حقيق
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ميهاف الحظت نظرات فيصل الي بدت تتغير وعرفت انه بدء يحاسبها نزلت 

ووقفت راحت  هعلى خدها ومسحتها بسرع هومجروح هوتائه هحزين هدمع

 للحمام وهي تكتم شهقاتها 

ابي الدنيا .... هذي في عيونه  هابي اشوف النظر  ما.... احبه ....  هياربي احب)

من اربع سنوات ياليت اقدر اسوي الفيال تغير والزمن يرجع وامحي الي صار في 

 هياليت اقدر اشيل النظر ...... هياليت اقدر اغير ماضييي وما ضي....ش ي 

ياليت اقدر احرم نفس ي ..... ياليت اقدر احتوي احزانه ..... همن عيون هالقاسي

ياليت اقدر ...ياليت اقدر اتحكم في مشاعري واسيطر عليها ....من شوفته 

ياليت يعرف ميهاف ميهاف .... ياليت يعرف حقيقتي ....  هامحي تجريح

 ....(هالبريئ

 وقف عند الباب يناديها .فيصل ملى حس ان ميهاف طولت في الحمام 

 ميهاف وينك  : فيصل

 ..............ميهاف تكم شهقاتها 

 (انا غبي ايش لون ما اعرف اخبي نظراتي عنها ) يصل ف

 انا خارج يا ميهاف انتبهي لنفسك  : فيصل

 ............ : ميهاف

 بس ما قدر يوفي بكلمته  هوهو حزين انه طلب منها هدن هخرج و راح للفل
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على فراشها  هميهاف خرجت من الحمام وما لقت فيصل ورجعت تبكي وحيد

 لي لصقت في الفراش ا هعطر  هوهي تشم ريح

يداعب  هالغرف هتقلبت ميهاف على السرير والنور الشمس الي داخل مع نافذ

وتمللت وهي بتقوم وتذكر انها في فرنسا وتفكر بخالها بيير الي بتزوره ..عيونها 

من الصباح ... فيصل...فيصل .) النها من يوم اتزوجت فيصل ما كلمته 

 (فيصل ايش صار لك يا ميهاف

دخلت الحمام واخذ تشور سريع ولبست بنطلون جنز مع فستان قامت و 

وملت شعرها بايشارب من ايف سان .. هلين تحت الركب هوردي باكمام طويل

لوران بالون الازرق و الوردي ولبست صندلها الوردي واخذت شنطتها 

 وما حطت أي ميك اب على وجهها . هقوتش ي الوردي

 خرجت تمش ي في شوارع باريسو  هونزلت للوبي الفندق سلمت البطاق

والانطالق تحس ان ميهاف الاولى ترجع لها شوي شوي  هميهاف تحس بالحري

بس تعرف زين انها فرحانه وما تبي .الي تحسها ما تدري ايش مصدرها  هالثق

وكوفي وشربتها وهي  هأي ش ي ينكد عليها مشت لين الكوفي شوب وطلبت فطير 

 .تناظر العالم الي حواليها  هجالس

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 "اجمل حياتي]

 لحظتي يوم اشوفك

 "واصدق دموعي"

 دمعتي يوم فرقاك

 "ذقت العسل"

 وقلت هذي طبوعك

 "والشوق حرك"

 خافقي حيل اغالك

 نقشت وسط القلب كامل حروفك قلي باهلل كيف انا

 اقدر انساك 

 

 البارت الخامس عشر
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واخذت  هقررت انها تروح لخالها رايبريفي عمل و  هاليوم يرجع خالها من سفر 

 التاكس ي لعمل خالها 

 وصلت ميهاف للمبنى الي واجهاته زجاج ومكتوب معهد تعليم الرقص 

الرقص ويدور  هومن خلف الزجاج جلست تراقب خالها ورايبريهو يعلم وحد

 فيها وكان كل القروب الي يعلمه نساء 

الي معه مبين عليها ان  هر بالحرمضحكت وهي تشوف خالها بيطيح وهو يدو 

 ورفع عيونه الخضراء وجات بعيون ميهاف هخطواتها ثقيل

مثل  هوسيم وطويل وابيض عيونه خضراء فاتح 24هعمر ) رايبريخال ميهاف

وعنده ولد اسمه جاك الي بعمر ميهاف  هعيون ميهاف واسلم هو و زوجت

 (همتوفي هزوجت هويصير اخوها من الرضاع

حجاب وتطالع بعيونها الخضراء من خلف الزجاج  هاف الي البسرايبري ملي ش

 ضحك وخرج وهو يضحك ويصرخ

  Petite bébé هميهاف حبيبتي الصغير  : رايبري 

)) 

 هميهاف ترمي نفسها بحضن خالها وتعلق فيه زي الغريق الي بيتعلق بقش

 مع فيصل همن الوضع الصعب الي تعيش..... تنقذه من الغرق 
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 (Imiss you ) tonton amourالغالي وافتقدتك خالي  : ميهاف

رايبرييشيل ميهاف ويدور فيها في الشارع وصراخه مع صراخ العاملين في املعهد 

 وطلعوا يسلموا عليها  هالي يعرفوا ميهاف واشتاقو لها بعد غياب سن

الي تراقب  هاملريوش هالعيون العسلي هجذب انتباه الناس الي حوالهم وخاص

 قاتل الوضع بصمت 

الي قدام  هللشرك هفيصل كان خارج مع البودي قارد ومدير اعماله من البناي

وهو يحب يشوف ايش  هالبنتلي رفع راس هاملعهد وقبل ما يركب السيار 

 الي قدامه هالضج

والرجل الي يدور  هفيصل يعرف شكل ميهاف ويسمع صوت ضحكاتها املبحوح

 ... فيها وهو شايله ويدخلها املعهد 

فهد خل السواق يروح لجه املعهد  : قراء اسم املعهد وقطب جبينهفيصل 

 الي قدامنا 

وطلع  هالي اخذت لفه وتوقفت امام املبنى وانفتح باب السيار  هوركب السيار 

 همنها فيصل يراقب من خلف الزجاج بعيون تمألها الغضب والصدم

قروب الي ميهاف كانت تسلم على العامالت في املعهد وخالها يعرفها على ال

 يدربه وهو حاط يده على كتوفها

 (Vous me manquez tellement)اشتقت اليك كثيرا  : الخال
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 Je suis également)(وانا ايضا  : ميهاف

 Vous aزفافك على ايميلك  هبمناسب هتهنئ هارسلت لك بطاق : الخال

envoyé une carte de vœux à votre adresse e-mail à l'occasion de 

votre mariage 

 

 Merci : ميهاف

 Je voulais être près de chez vous)تمنيت ان اكون بقربك  : الخال

Ton mari est venu avec toi هل اتى زوجك معك : الخال 

 

No. Ne pouvait pas venir لم يستطيع املجئ . ال  : ميهاف 

 

Est Thpinh nombreuses هل تحبينه كثير  : الخال 

 

  Ouiنعم  : ت بالمميهاف ابتسم

 

Est-ce le même sentiment Ibadlk وهل يبادلك نفس الشعور  : الخال 
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 Ouiنعم  : ميهاف بالم

التي طاملا شعرت بها  هميهاف دمعت عينها فقرب خالها منها جعلها تشعر بالقو 

 من قبل 

في عيونها ولكن  هالحزين هخال ميهاف حس فيها وهو ال يعر ف سر النظر 

 وال تضعف الا من امر فوق طاقتها  هالي ربها قوي يعرف ميهاف

وحب انه يطلع ميهاف .خالها ضمها بحنان الى صدره وهو يربت على راسها 

 من الحزن الي فيها علشان كذا طلب منها ترقص معه

شغلوا ... الكل كان متذكر حب ميهاف للرقص و خالها دايم يعطيها دروس 

قص يسمى رقص الصالونات يكون نوع من الر ) موسيقى رقص للصالونات 

 .(بين الراقصين  هسريع وحركات متبادل

 مسكها خالها وهو يضحك

 I wanna dance with you)اريد ان ارقص معك رقص الصالونات  : رايبري 

dance salons 

واخاف اني  هانا لم ارقص من سن... خالي رقص الصالونات  : ميهاف بخجل

 Salons de danse ... Ne danse pas il ya un an et j'ai peur queنسيت ا 

j'ai oublié  
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اعتقد انك تستطيعن  Mais je pense que vous vous pouvez : رايبري 

 الرقص 

وبشكل سريع رفع ميهاف لفوق ونزلها  همسك رايبرييد ميهاف ودار بها حول

تجاري خالها وهو يبدلها من يد  هوسرع هتحت وبدئت ميهاف ترقص برشاق

يبعد عنها شوي وميهاف ترمي نفسها عليها وهو يشيله بيدينه ويرجع ليد و 

 هنزل الايشارب الي ميهاف البست هالسريع هيرفعا ويدور فيها ومع الحرك

على راسها وهي  هوالتقطته ولفته بسرع... وتطاير شعرها الاشقر حولها بحريه 

 تضحك بصوت عالي

 وسط تصفيق العامالت والحضور 

تبي تسوي الي  هتحسب انها برا السعودي 2دت في وجهه فيصل الدنيا اسو 

وما  هوانا املغفل الي حزنان عليها وموفر لها كل ش ي وانا الي اقول هدن.  هتبي

 ( ههدن

وهو  هورجع ركب السيار  هفي الارض وداس عليها بقو  هالي في يد هرمى السيجار 

 بينفجر من الغضب

 الفيال على : فيصل بغضب

 كابشر طال عمر  : فهد
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 اجمع معلومات عن املعهد  : فيصل

 تم طال عمرك : فهد

 جاهز هالفايل والس ي دي حق املحاضر  : فيصل

ميهاف وهي  هجاهز طال عمرك وانا راجعت كل ش ي امس مع السيد : فهد

 هكملته ونسخت

 ميهاف  : فيصل باستغراب

 ملى كنت تعبان هي رتبت كل ش ي  : فهد

اخذهم بالضحك والسوالف وبعدها  مع خالها والوقت هميهاف كانت مبسوط

راحت مع خالها لبيته واستنوا جاك بس طول ما جاء ورجعت ميهاف للفندق 

علشان تقراء في موضوع مناقشتها وقررت بينها وبين نفسها انها تجي تسكن 

 عند خالها

وكان موضوع بحثها  هجلست ميهاف تقرا وجهزت اوراقها الي بتأخذها للجامع

  هت الخاصعن فن تنسيق الحفال 

يحمل بين طياته  هنامت وهي تحلم ان كل الي في بالها يتحقق وتحلم ان بكر 

 الي بدء يقل كل ما تعلقت بفيصل هامل جديد يحيي فيها شعور الثق

 هاما فيصل ما قدر ينام ورانيا تحاول تكلم

 على هالجديد هبيبي كيف الصبغ : رانيا
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 تهبل  هحلو  : فيصل من غير ما يناظر

 حبوبي حتى ما رفعت عيونك تشوفني  : دلعرانيا ب

  هقلت لك حلو  : رفع فيصل عيونه

 هالنوم وطلع يوقف عليها يشاهد الحديق هلغرف هوقام معصب وفتح الشرف

 هالحديق هواملنظر املبدع الي تطل علي

لي صحيح ؟ انا اغار على ميهاف؟ اكيد يا  هان كالم فايز  هفيصل معقول)

يمكن كانت تتعلم الرقص قبل . در تنام حتى فيصل انت اضطربت ومنت قا

حضور طاغي  هوصاحب ه؟ وليش ما استأذنت مني ؟ صحيح ان ميهاف جميل.

 بس انا ما اظلمها هي حتى ما نزلت حجابها ؟ .

؟اووووووووف لو ظليت افكر فيها .يعني كيف يا ميهاف تملكين املتناقضت 

 الي راميها بالفندق ؟ اكثر من كذا بنجننن ؟ طيب انا ايش علي منها انا

مهمها خبيت . يا فيصل  ههذي الحقيق!!! تخاف يا فيصل تخاف على ميهاف 

انت تشوف في عيونها . الي عاملتها فيها  هميهاف ملكت شعورك ؟ ورغم القسو 

الحب ؟؟ ال تحبيني يا ميهاف ؟ال تعلقين فيني ؟ وال تعلقيني فيك ؟ انا  هنظر 

 (د انسان بال امل ؟ وطريقنا مسدو 

  هالي بيد هطفى السيجار 

 تامر ش ي استاذ فيصل : البودي قارد

https://jadidpdf.com



 
432 

 ال شكرا  : فيصل

 ش ي هقلنا في هشفناك على الشرف : البودي قارد

 اني انا طالع  هال انا اعطيت الحرس اشار  : فيصل

 بحفظ هللا  : البودي قارد

عنده  هونام الن بكر  هولبس البيجام هفيصل اشر له يطلع ودخل للغرف

  هالفرنسي هفي الجامع هر محاض

 

 هطويل هميهاف قامت من النوم بدري واخذ ت شور ولبست بنطلون جنز وبلوز 

بلون ازرق  هداخلي هلين نصف الساق بلون ابيض ولبست ايشارب قطع

بيضاءمن  هوايشارب ابيض من فرساتش ي ولبست صندل عالي ابيض وشنط

 مع السواق سامي هقوتش ي وخرجت للجامع

ودخلت للحرم الجامعي وتوجهت للمكتب وسئلت عن  هلجامعوصلت ميهاف ا

 القروب 

  هقابلت ليلى عند مدخل القاع

 مرحبا ميهاف  : ليلى

 اهلين ليلى كيف حالك: ميهاف ارتاحت ملى شافت
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 بخير الحمد هلل : ليلى

 كم  همتى يبدء الكالس الساع : ميهاف

 ن تعالي ندخل الكالس تنالقي املكا هبعد ربع ساع : ليلى

دخلوا ميهاف وليلى للكالس الي كان مليان من النساء والرجال واغلبهم عرب 

 هما عاد اثنين يوناني

عن  هعبار  هكبير  هعن قاع هالي عبار  هاول ما دخلت ميهاف وليلى القاع

 هوجلسوا على املدرج الاخير جلسوا جنب وحد همدرجات مشوا الى اخر القاع

 همحجب

 بنجور  : ميهاف

 ر بنجو  : ليلى

 بنجور  : ريما

 تشرفنا هانا ميهاف من السعودي : ميهاف

 هوانا ليلى من السعودي : ليلى

 هوعيونها عسلي هوطويل هريما متحجب) وانا ريما من الكويت تشرفنا  : ريما

 (ووجهها بيضاوي وفمها مليان وانفها مدبب ولونها برونزي  هصغير 

  همن أي دفع : ميهاف
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 وانت ههذي السن : ريما

 العام : افميه

 وانا من قبل سنتين : ليلى

 انتم من املتفوقات وتقدموا بحث مثلي : ريما

 نعم نفس الش ي بناقش موضوع البحث : ميهاف

  همن الكادر التعليمي للمنص هشوي دخل مجموع

بدء الدكتور العميد بالترحيب بالحضور ثم بدء الدكتور بتقسيم الخرجين 

الابتوب  هعلى شاش هوضوع بحثحسب سنوات التخرج وكل شخص يكتب م

وانتهت قرابه  هالتاسع هالتي بدئت من الساع هالي امامه وطولت املناقش

 هالواحد

 هالاعمال في الساح هعن ادار  هبعد ذلك اعلن الدكتور انه توجد محاضر 

 والحضور مسموح للكل هالخارجي

 فيصل هميهاف تحس بشعور غريب وهي تفكر ا ن الي بيلقي املحاضر 

 الاعمال هعن ادار  هياسالم وش العز نناقش البحث ونحضر محاضر   :ريما

 ايش رايكم نحضر  : ليلى

 بس مين الي بيلقيها هحلو  هفكر  : ريما
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الى بعض  همن رجال الاعمال الناجحين باالضاف هالدكتور قال مجموع : ليلى

 هالاكادميين من نفس الجامع

 سلمات ميهاف وينك  : ليلى

 يمكن ما احضر  : ايش تقول  همي عارفميهاف كانت سرحانه و 

 اقول ليش عندك ش ي ثاني : ليلى

 ال بس ابي ارجع الفندق : ميهاف

 سواء وبعدها نرروح للفندق عندك  هخلنا نحضر املحاضر  : ريما

 اوك : ميهاف انحرجت

 سمعت صوت رجولي ينا ديها ميهاف ميهاف  هفجا

 ............ميهاف التفتت وشافت 

 

 

 ت وشافت راشد يمش ي جهتها وانحرجتميهاف التفت

راشد شاب اماراتي درس مع ميهاف وله ميل ) بنجور مودمزيل ميهاف  : راشد

 هكازميل دراس هخاص تجاهها بس هي ما تميل له ودايم تفهمه انها تعامل
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اسود طويل  هوانف واقف وشعر  هطويل ووسيم بعيون سوداء واسع.فقط 

 (لين اخر رقبته 

 بنجور مسيو راشد : هنظرات راشد املشتاقميهاف باحراج من 

شحالج  : ميهاف هبشوف هراشد يحس بحبور وان الدنيا مي سيعته من الفرح

 ميهاف

 بخير وانت كيف حالك : ميهاف

 بخير دامج بخير  : راشد

 اعرفك على زميالتي : ميهاف

 ليلى وريما

 مرحبا راشد : ليلى

 راشد شلونك هقو  : ريما

 بخير  : ف الي منزلته عيونها على الارضراشد وعيونه على ميها

تطول ويقعد يتكلم مع ميهاف بس عارف ان ميهاف  هراشد نفسه ان اللحظ

 يشوفها بس هي منزلتها  هوحشته عيونها الخضراء ونفس هبتصده بصراح

 ومعنى احمد  هانا وميهاف من نفس الدفع : راشد

 احمد مصري جاهم يمش ي جنب راشد 
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 اف ازيك وحشتينا خالصاهلين مس ميه : احمد

 اهلين احمد الحمد هلل انت ازيك : ميهاف ومارفعت راسها

  هالحمد هلل واخيرا اجتمعنا بعد غياب سن : احمد

 حيل هطويل هياهي سن : هراشد بحسر 

 ههه مش تعرفينا على زميالتك  : احمد الي يعرف الوضع

 وتم التعارف بينهم 

 تلقى بعد شويهالي ح هايه رايكم نحضر املحاضر  : احمد

 ايه وهللا : راشد فرحان انه بيكسب وقت مع ميهاف

للمحاضرات وهم متجهين  هالخلفي هالساح هوافقو وطلعوا كلهم تجا : البنات

الحرم الجامعي لفت انتباههم  هويمشون في ساح هالي فيها املحاضر  هللقاع

موكب غريب من رجال البسين اسود وحاطين سمعات السلكيه خلف الاذن 

  همنظم هيمشون بثبات وطريق

وحظور طاغي بسحر غامض خلى كل الي في  هوفي الوسط يمش ي رجل بهيب

الحرم الجامعي يتابع خطواته والرجال الي البسين اسود باين عليهم بودي 

  هقارد خاص في

 وااو طالعوا في الي يمشون على اليمين : ريما
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 ايه وهللا شكلهم غريب : ليلى

 م ليش كل الحرس حولهشكله رجل مه : راشد

 هللا هو انتم ما عرفتهوش : احمد

 ال من وين نعرفه : راشد

 هكبير  هههه يااحمد ايش لون بنعرف واحد باين عليه مهم لدرج : ريما

الي تلمع  هو مشيته شوفي كيف الساع هلبس هباين عليه غني من طريق : ليلى

 هبيد

  الزاهر انكوا ما تعرفوش الاستاذ فيصل الـ : احمد

وهي من اول حاسه انه فيصل بس هي علشانها ما  هميهاف دق قلبها بسرع

 رفعت عينها فما شافته

 شكله مشهور  : ليلى

دا امللياردير السعودي وطالع رابع ملياردير على مستوى العالم ورجل  : احمد

 هاعمال ناجح وراح يلقي املحاضر 

 فيصل الـ ياعيني على العز طيب ارمس من اول احد ما يعرف : راشد

 ياخذ العقل ههذا هو يا عمري علي همعقول : ريما

 الي ما قدرت تسيطر عليها  هميهاف طيرت عيونها بريما من الغير 
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ورفعت عينها تشوف فيصل واااااااااااااااااه من شوفه فيصل النها عذاب 

 بطي مليهاف 

 هحظال  هاوميغا الي تلمع في يد هشافته ببدلته السوداء من ارماني والساع

 هخطواته الواثق هوازارير الاملاس الي كم البدل هانيق هاملسرح بطريق هشعر 

  هخطوات الرجل الوسيم وابتسامته الخفيف

عيون  هالتقت عيون ميهاف بعيون فيصل وهو يمر من امامهم والحرس حول

وتهددها  هال تعرف الهواد هومتقد هبعيون واثق..... هومحتاج هوخائف هتائه

 (شيلي عينك وال احد يعرف انك زوجتي ) ميهاف  فهمتها هبنظر 

هذا الي ما  هوفيهم رجال واملصيب هفيصل انقهر من وقوف ميهاف مع مجموع

 _راشد–ارتحت له احس كاني شفته من قبل 

الي وصلت لها من مروره  هاملميز  هعطر  هوهي تلفحها ريح هتنهدت ميهاف بحسر 

 بالقرب منهن

 على الاخر هالرالط بنظراتج وعيونج طاير ههيه اخت ميهاف اكلتي  : ريما

 .... هال بس اول مر  : ميهاف انحرجت

 ميهاف بترفع عينها في راقل هانس هههه ال دي معقز  : احمد

راشد كان يراقب نظرات ميهاف الخضراء الي واحشته بس كان يحس ان 

 نظراتها تغيرت مو زي ا ول 
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يعني ما يصير  هتزوجهههه ايش فيكم على البنت وبعدين ميهاف م : ليلى

 تقولين هالكالم عليها

احمد الي حاول انه  هاذهلت راشد ملى عرف انها متزوجه والحظ هالصدم

 يلطف الجو 

 دنت زي مانتي ما تغيرتيش همش باين انك متجوز  : احمد

 هههه كيف يعني تبين اتغير  : ميهاف

 عيونج ما تغيرت هنظر  : راشد بصدق مؤلم

 تغيرت كثير وحبي لزوجي مالي علي حياتي  ال بالعكس انا : ميهاف

 جاء معك لفرنسا  : راشد بذهول 

 الجايه يجي معي هظروفه ما سمحت يجي معي بس هو وعدني ان املر  : ميهاف

 تبيه ينساها هكانت تقول هذا الكالم علشان راشد ما يتعلق فيها زياد

 هللا ازاي وافأ انك تقي لوحد : احمد

 سيت اني نصف فرنسيهواااو احمد ان ن : ميهاف

 هواحد يقدر ينس ى ميهاف النصف فرنسي : هراشد من غير شعور من الصدم

 ميهاف انحرجت من كالم راشد 

  هياهلل خلون نلحق على املحاضر  : ليلى
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لالخر وحضر اغلب الطالب املوجودين وفيصل بكل  هكانت مليان هاملحاضر 

في الركن  هانت جالسما جات على ميهاف الي ك هوعين هالقى املحاضر  هثق

وتراقب فيصل بهيام وطلعت من شنطتها دفتر يوميتها الي تاخذه معها وين ما 

 راحت وبدئت تكتب

 : احبتي

 .يامن ستشهدون على هذياني على هذه الاسطر

 .وترون خربشات قلمي على اوراقي

 اليكم بعض من اسئلتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 هل جربتم البكاء بصمت؟

 !!!!لشوق احدهم

 كنت عاشق مجنون اليشعربه احد؟ هل

 ان تحب ســـــــــــــرا؟

 من الفقد؟..........بصمت تاوهت من الالم 

 ومن الالشعور؟

 ان تكون هناك كل ليله تسهر مع القمر؟

 تنتظر حبيبا اليعلم بوجودك؟
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 بكيت شوقا في داخلك بال التقاء مع النهايات؟

 ان يسكنك احدهم دون اختيار؟! اتعلم

 حبا من طرف واحد؟اشتعلت 

 عشت بغباء تلك الرومنسيه؟

 منحت قلبك لشخص تجهله ؟ 

 تجهل اذاكان يشعر بك؟

 ادركت معنى ان تكون يتيم القلب

 اسير ملتاهات التنتهي

 : اعترف لكم واشهدكم

 انا فعلت ذلك كله

 احببت بصمت وبكيت بال صوت

 عشت بجنون البشر قصه لم يقرؤها غيري 

 لم يسمعها سوى نبض ي

 ا

 ح
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 ب

 ه

 ياسيد سكن خيالتي

 سكن بنبض ي ومساحاتي

 احبك

 يامن عاى كتفه تنتحرمسافاتي

 وتضيق كل مساراتي

 ما عاد غيرك يسكنني

 واتلذذ معه بمعاناتي

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟الى قلبه

 قد تكون غارق في بعد الينتهي

 في فضاء بال بقاء
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 !!!!!!!!!!!!او حتى متيم بي

 !!!!!اليهم

 لقد زرعت لك ها هنا 

 لبي ورده للوفاءبق

 سابقى احبك بصمت مجنون 

 بنقاء طفله وصفاء امراءه راقيه

 تنتهي الكلمات ولكن يبقى الحب

 ربما لن تتحقق الكلمات

 تملؤه الدموع 
َ
 سانزفك مساء ورديا

 يعتصر الشرود
ً
 وشتاء صيفيا

 !!!!!ساحبك في يومي هذا

 الى غدي الى ما بعد السنيين

 ي تاريخ الهذيانساتذكرك مع النسيان واخلدك ف

 ساحبك بصمتي الصارخ كاالفيضان 

 وبلون هآآدئ كرمال الشطأن
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 وفي كل الازمان.....بطفولتي.....ساحبك بقلبي 

 منقوله............همشاعر مسافر ................

 اخرى في شنطتها  هتنهدت بصمت وقفلت الدفتر وادخلته مر 

راشد كان حاس انه ميهاف فيها .. .وما كانت منتبهه للعيون الي تراقبها من جنب

 ش ي متغير كل هالحزن الي في عيونها والخوف كل هذا ما كان فيه من قبل 

 هبتسليم الدروع التذكاريه ونزل فيصل من املنص هاعلنت نهايه املحاضر 

واول ما نزل قربت له مجموعه من الطالب الفرنسين يسلموا  هبهدوء وثق

 عليه 

 متواضع بيسلم على الطالب هللا دا باين عليه : احمد

 فديته هووتواضعه  : ريما

 هههه وانت تعرفينه علشان تفدينه  : ليلى

الجميع ضحك ما عاد ميهاف الي عيونها تراقب البنات الي يسلموا على فيصل 

واللبس الفاضح الي كله فوق الركب و الا فيصل الي واقف يسلم عليهم 

 ويستمع لهم 

ل انت الضاهر ان حبيب القلب مشغلك ما انت اقو  : ليلى تسحب يد ميهاف

 ويانا

 باحراج خير ايش فيك سحبتني  : ميهاف
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 وهم يمشون تجاه فيصل 

 قررنا نروح نسلم عليه وسحبناج النج مو معنا  : ريما

 الزاهر ان مخ اتلخبط بعد القواز : احمد

 ما توقعته بالتواضع يسلم على أي احد : راشد

 .ي قارد حوله صادق بس شوف البود : ريما

 انا ما ابي اروح معكم  : ميهاف خايفه من فيصل

ما سمعوا كالمها وهم يقربون من فيصل وعيونه بيطلع منها الشرر وهو 

 ولكنه استطاع ان يخفي نظراته هيشوف ميهاف جايه جههته و معها مجموع

 هاستاذ فيصل السالم عليكم ويمد يد : احمد

 عليكم السالم و  : هفيصل باحترام متواضع يمد يد

احنا معجبين بيك والنا عاوزين نسلم عليك انا وزمالئي انا احمد من  : احمد

 مصر

 اهال بيكم  : فيصل فهم ان ميهاف ما لها دخل

 و انا راشد من الامارات ومد يده : راشد

 اهال  : فيصل تذكر راشد وبحذر مد يده

 لي هنا  وانا ريما من الكويت وتطلع دفتر صغير ممكن توقع : ريما
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 اهال ايه ممكن واخذ الدفتر يوقع  : فيصل بابتسامه

 وميهاف تغلي 

 كيف حاك استاذ فيصل حنا فخورين فيك هوانا ليلى من السعودي : ليلى

 اهال وانا بعد فخور بيكم انتم الطالب العرب الي ترفعون رؤوسنا  : فيصل

ي حوليها من ال هالكل كان منتظر ميهاف تعرف بنفسها لكن ميهاف الغير 

 سكتتها

منت  هيأثر فيك فيصل لهالدرج هيا ميهاف معقول همصيب) ميهاف تكلم نفسها

 (بتذبحني  هتحملين نظرات النساء له تحسيه ملك لك ياربي الغير  هقادر 

  هههه وده مدام ميهاف من السعودي : احمد

 اصلها خجوله وايد  : راشد وعيونه عليها

 اهلين مدام ميهاف  : ل الحظهفيصل وهو مركز عيونه عليها و الك

 اهال استاذ فيصل  : ميهاف انحرجت

 ملواضيعنا  هاحنا من الطالب املتفوقين وبنقدم مناقش : احمد

 بالتوفيق  : فيصل

 الي القيتها قبل شوي  هالرائع هحبينا نشكرك على املحاضر  : راشد

 ما شاء هللا عليك كل الي قلته مفيد ومهم  : ريما
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 ت كل ش ي انا كتب : ليلى

 عجبتكم  ههذا فخر لي ان املحاضر  : فيصل

 هميهاف ساكته بهدوء تتقنه وهي تغلي من الداخل تحس ان براكين الغير 

 عندها بتفجر بس تحاول تماسك 

 اتمنى لكم التوفيق جميعا  : فيصل

 شكرا استاذ فيصل  : احمد

  هثاني هنشكرك مر  : راشد

 مشكور اخوي  : ريما

 هثاني همر  هملحاضر نشكرك على ا : ليلى

قاتله على ميهاف ومشوا بعيد عن فيصل الي  هوانتهت اللقاء مع فيصل بسرع

 اغلب الطالب وقفوا يسلموا عليه

 يا حالته متواضع حيل : ريما

 هدا الاستاز فيصل مشهور بتواضع : احمد

 صادق موبشايف نفسه على الي حوله : راشد

 رق بين احد وباين عليه ذوق في التعامل وما يف : ليلى

 ياويل حالي ايش لون مني مصدقه اني سلمت على امللياردير املشهور  : ريما
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 ايش رايج تقرصين نفسك علشان تاكدين  : راشد

 هههههه اما انت عليك حركات  : احمد

 لو تشوفون قصره الي ساكن فيه بالرياض روعه  : ليلى

 !!!دخلتييييييه  : ريما بفجعه نطت قدام ليلى

 هتحف هسم هللا عليك ايش فيك ما دخلته بس شفته من برا بصراحا: ليلى

 فنيه 

  هاكيد غناتي بيكون تحف : راشد

 هللا ايه الي قرا في الدنيا املدام ميهاف مش مشركانا الحديث خالص  : احمد

 افففففففففففف : ميهاف سرحانه

 طفشت  : راشد

 ر حست بنفسها هاه ال ابد بس تعبانه شوي من السف: ميهاف

نتعش ى مع  هايش رايك تجي معي عند الفندق تسلمي على عمتى وباملر  : ليلى

 بعض

 الوقت تاخر : من فيصل الي محذرها ما تخرج ابدا هميهاف خايف

 تونا بدري وايش رايك تجي معنا يا ريما  : ليلى

 ايه وهللا انا ما عندي ش ي مو مشكله اروح معكم : ريما
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 اوك  : ميهاف

 هالربع هالاحتفال حيبدء الساع هما تنسوش ان بكر  هكر الا على ف : احمد

 تماما

 أي احتفال  : ريما

 احتفال تكريمي بالطالب املتفوقين  : راشد

 وااااو اكيد اجي  : ليلى

 زي كذا  هان شاء هللا مستحيل افوت فرص : ريما

 وانت ميهاف اكيد راح تجي  : راشد بيتاكد من ميهاف

 اوك : ميهاف بغموض

 والي يحصل على احسن تكريم يعزمنا على العشاء  هتأبل بكر ن : احمد

 ههههه ال وهللا  : ريما

 الي يفوز راح ادفع عنه : راشد بفخر

 وليه انت ان شاء هللا عاوز تلعب بفلوسك : احمد

 ههههه احنا قلنا الي يتميز اكثر : ليلى

 ى حسابيانا يعني انا بعشيكم عل : راشد الي كان متاكد ان ميهاف راح تتميز
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 ههه وهللا الست ميهاف هي الي كسبانه  : احمد من غير قصد

 وليش  : ريما

الي اشرفوا  هالنها من اكثر املتفوقات تميزا على حسب قول الدكتر  : احمد

 عليها

ميهاف انحرجت الن النظرات تركزت عليها وتمنت الارض تنشق وتبلعها وهي 

 تسمع كالم راشد

تستاهل كل خير وان فازت العشيكم بافخم  وهللا ان ميهاف : راشد بفخر

 مطعم

 هههههه يارب تفوز ميهاف  : احمد

 اميييييييين : ليلى و ريما

الكل اخذ املوضوع بمزح ما عادا ميهاف الي عارفه قصد راشد بس ما تبي 

 هخاص هوتعرف انه يحبها ويكن لها معز  هتجرحه الن راشد حنون وكريم بطبع

 اشد يطلع من الحاله الي عايشهابس هذا الزم ينتهي الزم ر 

مشوا البنات الين الشارع الخارجي وقابلوا فارس زوج ليلى الي كان يستناهم 

 هاجر  همع سيار 

وما انتبهو لفيصل الي كان  هالخارجي هالجامع همشوا راشد واحمد في ساح

 يمش ي مع البودي القارد الخاص واحد فقط
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فوز علينا علىشان احقق الي في ان شاء هللا ان ميهاف ت : راشد بصوت عالي

 بالي

 هههههه هللا هو انت مش ر اض ي تصحى من احالمك : احمد بصوت عالي

 دي بات مدام ميهاف  the shy girlدي مش ميهاف 

احبها احبها يااحمد ما قدرت اخرجها من بالي من واحنا  : راشد بحزن واضح

 ندرس حتى وانا في الامارات كنت احاتيها وايد

 ههه اعقل وبالش جنان  : احمد

الالم من  هوهللا ما راح ااذيها بس نفس ي اسعدها نفس ي امحي نظر  : راشد

 عيونها 

 الالم هنظر  : احمد

 الحزن وانت ايش عرفك بالحب ومشاعر املحبين هاي : راشد بحزن واضح

 مش مهم املهم انك حتعزمنا بمطعم فخم : احمد

  وهللا لو تبي ميهاف الوديها القمر : راشد

 هههه ال دنتا ميؤوس من حالتك : احمد

والحرس  هفيصل وصل فيه الغضب والقهر من كالم راشد انه مش ى بسرع

 وهو معصب  هالشخص ي يحاول يتبعه وركب السيار 
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 فهد اطلب لي ميهاف  : فيصل بصراخ

 استاذ كيف اطلبهتا وهي ما معها موبايل  : فهد بهدوء

 يش شغلتكوليش ما معها وانت ا : هفيصل زاد صرخ

دوليه لرانيا بس وميهاف ما اعطيت اوامرك  هاستاذ انت طلبت شريح : فهد

 اننا نطلع لها 

 هوتجيبها لي في الفل همعك نصف ساع : هفيصل بعصبي

بس يا طويل العمر اليوم  : فهد كان عارف ان فيصل معصب ويبي يهديه

 يعني ما راح تخرجالفيال برنامج املدام رانيا في 

 جيبها وانت ما لك دخل   :فيصل بصراخ

ابشر ما لك الا الي يرضيك راح اخلي البودي قارد الخاصين فيها  : فهد

 هعند حضرتك في اقل من نصف ساعالفيال يجيبوها 

 في كوفي شوب مع ليلى وزوجها وامه و ريما  هميهاف كانت جالس

 وهللا وناسه باريس : ام فارس

 الحمد هلل ان الجو عجبك  : فارس

 زرت الطبيب  : ميهاف

 ايه زرته اليوم والحمد هلل طمني على الفحوصات  : ام فارس
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 الحمد هلل وسالمتك : ميهاف

 سالمتج خالتي : ريما

 هللا يسلمك من كل شر : ام فارس

 هالحمد هلل عمتي انت شاء هللا ما تحتاجي العملي : ليلى

 هليش انت بتسوي عملي هالعملي : ميهاف بخوف

ايش  هقلب بس ما ادري بعد الفحوصات الاخير  هر قسط هعملي : ام فارس

 يقررو

 ال ان شاء هللا ما تحتاجيها  : ريما

 اهم ش ي ان صحتك تتحسن ياامي : فارس

 يا ليلى ههللا يوفقك الاايش اخبار املناقش : ام فارس

  هالحمد هلل روعه ووافق الدكتور على املناقش : ليلى تجلس جنب حماتها

 وانتم  : ام فارس

 حتى انا  : ريما

 شوي  هوانا بعد مع اني متردد : ميهاف

 هوليش التردد بالعكس موضوع تنسيق الليالي الرومانسي : ليلى بهتمام

 متميز شوي عن باقي املواضيع هالخاص
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الدكتور  هوهللا معها حق موضوعك اول موضوع عرض هاي : ريما بصدق

 معناه انه مميز

ناقشات كانت عن تنظيم الحفالت و ايه اعرف انه مميز بس معظم امل : ميهاف

 الافراح

 طيب هذا الي ميز موضوعك  : ريما

 وفجأه سمعوا صوت 

 من فضلك  هميهاف ممكن لحظ هسيد : .......

 الكل التفت ملصدر الصوت الي كان سواق ميهاف الي وصلها للفندق 

 ...انا  : ميهاف باستغراب

 ميهاف املوضوع ضروري  هنعم سيد : سامي

 كالم الرجل مع ميهاف يعني كانه يكلم رئيسه  هن مستغرب من طريقالكل كا

 اوك انا جايه معك  : ميهاف بارتباك

 خالي هبس عندي موعد ازور في هانا اسف : والتفتت لهم

 اذنك معك وانتبهي لنفسك : ام فارس

 حتى انا استئذن  : ريما

 لقنا ي الحفل باي : ليلى
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 باي  : ميهاف

 

 

 لكون ا همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

مرسيدس  همشت ميهاف مع سامي الى السياره الي واقفه تستناهم سيار 

ميهاف الرجلين الي جالسين قدام كانوا البسين بدل  هسوداء والي زاد من حير 

 سوداء ونظرات سوداء س

 BMWالسوداء  همدام ميهاف راح تركبي السيار  : سامي

 وانت ليش ما توديني  : ميهاف بخوف

 انا مهمتي انتهت عند كذا الاوامر تقول كذا : سامي

 ومين ا رسلك الاستاذ فهد : ميهاف بضياع

 اوامر الاستاذ فهد  : سامي

 وين بيودوني 

 اسف سيده ميهاف الاوامر انفذها من غير سؤال : سامي يفتح الباب مليهاف
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برعب والي كانت مضلله من الداخل وبحاجز زجاجي بين  هميهاف ركبت السيار 

 لخلف واملقعد الامامي ا

 وانزل الحاجز الزجاجي  هرن صوت الهاتف الداخلي للسيار 

  this call is for you : السائق

 هالو : هميهاف رفعت السماع

 هالو مدام ميهاف كيف الحال : فهد

 ......الحمد هلل بس انا  : ميهاف

 طويل العمر يبي يقابلك : فهد يقاطها

 هم هالطريقيقابلني وليش يستخد : ميهاف

 غير كذا  هميهاف مافي طريق هسيد : فهد

بعد النه لو يبيها عادي كان  هوكبير  هان فيصل وراه مصيب هميهاف كانت حاس

 جاها في الفندق زي قبل

 هوالاستاذ فيصل في أي فندق ساكن يوم انه يجيبني في هذي الطريق : ميهاف

 : (ذي والا صادقهتستهزئ ه.... ما تدري ان عنده فله ملك همعقول) فهد 

 الاستاذ فيصل ما طلب مني أي معلومات اقدمها لك

 و املطلوب  : ميهاف
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 انا حبيت ا خبرك بنفس ي ان الاستاذ يبيك حسب اوامره : فهد

 شكرا ما قصرت : ميهاف بسخريه

وميهاف تدعي في سرها ان هللا يحفظها ويحميها وان هللا يسخر  همشت السيار 

  لها فيصل وما يعصب عليها

الزجاج كان  هالالكتروني هوفتحت البوابه الخاجيالفيال امام  هتوقفت السيار 

مضلل ولم تشاهد ميهاف ش ي وبعد ان انفتح الباب خرجت ميهاف من 

وهي تقيممم بنظراتها جمال املبنى من الرخام الابيض والنوافذ  هالسيار 

الفيال ا اعجاب عند دخوله هومسحت نظراتها ملبنى بنظر  هاملستطيل هالزجاجي

تشاهد الحرس الي البسين تي شيرتات بيضاء مع بناطيل .من الباب الامامي 

 ومن غير الخدم باليونيفورم املميز  هسوداء مع السماعات الاسلكي

 ميهاف  همرحبا سيد : فهد

 مرحبا  : ميهاف

 اخافت ميهاف كثيرا هفيصل نزل مع الدرج الداخلي بخطوات غاضب

 فيصل اشر لفهد يخرج 

جلس على الكنب وحط رجل على رجل وهو يحاول انه يسيطر على  فيصل

غضبه منها بعد الكالم الي سمعه من راشد فيصل حس انه بيموت وال 

 تشوف ميهاف راشد هذا من غير رقصها في معهد الرقص
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  هممكن اعرف ايش الي سويتيه اليوم في الجامع : فيصل

 انا ما سويت ش ي غلط  : ميهاف بهدوء

 تخالفين اوامري  ليش : فيصل

الي معي حبت تسلم عليك  هتطمن من غير قصد املجموع : ميهاف بسخري 

 وسحبوني من غير شعور وطبعا علشان ما اثير الشكوك مشيت معهم 

 وقلت املجموعات يوم تجلسين مع راشد  : هواضح هفيصل بغير 

 هملد هوايش فيه راشد رجل محترم وبعدين هذا زميل دراس : هميهاف تغيظ

 الث سنوات ث

 ال وهللا ولك عين تكلمين  : هفيصل بعصبي

 بعد ..وهللا مو انا الي اسلم على الكل واوقع لهم  : ميهاف بقهر

 انا ما حذرتك انك ما تحضري حفل التكريم  : فيصل بصراخ

 وليه هو الحفل صار وانا رحته  : ميهاف بصبر

 ا زيه هبعشر  هتردين الكلم هاقول لسانك طايل صاير  : فيصل

 حرام ادافع عن نفس ي  : ميهاف بتحدي

ملى اكلمك ما ترفعي  : هسحب ميهاف من يدها بقو  هفيصل وقف وبعصبي

 صوتك سامعه 
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انا ما رفعت صوتي والحفل ما حضرته  : ميهاف تحاول انها تسحب يدها منه

 علشان تجيبني تتفلسف علي 

 هدداجيبك او ما اجيبك هذا خاص فيني انا اح : فيصل لنقهر منها

 ابعد ايدك عني  : ميهاف

وسحب الحجاب عن  هفيصل زاد عصبيته وسحبها له ملى اصتدمت بصدر 

 شعرها وهي تعارض 

 اترك الايشارب انت كيف تنزله والحرس هنا  : ميهاف

  هههههه على مين تضحكين يا محترم : فيصل

 وغصب عنك  همحترم : ميهاف انقهرت منه

 ين كنت امس و  هالا على قولك يا محترم : فيصل

 كنت ...وين ما كنت  : ميهاف تحاول تغطي شعرها وتلمه بيدها

ههه تحسبين انك برى  : فيصل سحب شعرها على وراء وانفاسه على ذقنها

  هبتسوين على كيفك وانا الغبي الي اقول هدن

 وما هدنه انت ما عندك غير العنف  ههدن : ميهاف بخوف

ت تحسبين الدنيا على كيفك يوم انك هههه اجل ان : فيصل يقربها له اكثر

 تفكرين تحتفلين بمطعم
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 أي احتفال واي مطعم الي انت تتكلم عنه : ميهاف باستغراب

 املطعم الي بيعزمك عليه راشد  : هفيصل بسخري

ايه هذا راشد بيعزم الي يتميز في حفل ..هههههه املطعم  : هميهاف حبت تغيظ

 التكريم على حسابه

في مطعم مع راشد وهللا الذبحها الزم تعرف انها ) نفسه  فيصل يحاول يتمالك

 (ممنوع تطلع مع احد و هللا لو شفتها القتله واقتلها

 هومسيو راشد بيعزمنا احنا الاربع..اكيد انا الي بفوز  : ميهاف بهدوء وتحدي

.. يفرحنا كلنا  هما قصر نيته صافيه قصد... انا وليلى وريما واحمد بمطعم 

 كيف دريت وبعدين انت 

 ( تخربط هذي هايش قاعد) و الغضب  هفيصل كل عرق فيه نبض بالغير 

 ومنو انت علشان تسألين !! كيف دريت ؟؟ : فيصل

 ...هذا انت قلت منو انا  : ميهاف انجرحت بس تكابر

 للمطعم معهم بس بعد كالمك صرت افكر  هاول كنت مو رايح

 سمعوا صوت رانيا  هوفجا

 تدور على فيصل  هم وعليه الروب ونازلقميص نو  هرانيا البس

 فصولي انت جيت وحشتني  : رانيا من بعيد
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ميهاف حست ان الدنيا تسود في وجهها وهي تشوف لبس رانيا الفاضح وكيف 

فيصل ساكت لها وا هي يعيرها كل شوي  هفيه قدام الحرس و املصيب هنازل

 ما صارت  وهي باحترامها وحجابها والو يحاسبها على عزومه حتى لسه

 والقهر دفت فيصل بعيد عنها  هميهاف من الغير 

فيصل تحرك شوي وهو يشوف رانيا تطالع باستغراب في ميهاف قربت من 

  هفيصل وشبكت يدينها حول عنق

 حبيبي اشتقت لك  : رانيا

 وانا بعد  : فيصل

 الفيال من هذي فصولي هذي من العامالت في  : رانيا

 (علي وعلى اعدائي )تخربها بينهم  ميهاف بهدوء ظاهري ودلع حبت

هههههه فوفو ايش فيك ما يصير كذا انت قلت لي انك  : ميهاف بدلع مبحوح

 !!!!الفيال راح تصرفها قبل ما اجي 

  هوالا عربي هايش انت فرنسي : هرانيا بعصبي

في الكالم حبيبتي ملى تخاطبيني قولي لي مدام  هياي ايش اللباق : هميهاف بمياع

 ههههه والا اقول حرم فيصل الـ.. ..ميهاف 

 فصولي من هذي  : هرانيا بعصبي
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واااو فوفو حرام عليك تحطها بموقف زي كذا يا ماما انت ما  : هميهاف بمياع

 تسمعي زين قلتلك حرم فيصل مدام ميهاف 

 رانيا اطلعي فوق وانا اجيك بعد شوي  : هفيصل بعصبي

 ....... : رانيا تنظر بفيصل باستغراب

ال تعب نفسك ... ال يافوفو اجي على الفاض ي  : اف هههه على مين يا فيصلميه

 فوق ورانيا خليها عندك تراعيك الني تعبانه من السفر وبارتاح هانا طالع

استناك على احر من الجمر ياعمري ال تتأخر على  : همبحوح هوكملت بمياع

 واذوب من اشواقي

هنا والا جايب وحده من  هدفيصل مين هذي انت تزوجت وح : هرانيا بغير 

 زوجاتك

 من زوجاته املسيار ههههه بسم هللا علي ايش وحد : ميهاف بدلع مبحوح

 انا زوجته ميهاف الي معترف فيني قدام اهله وقدام كل الناس  هال يا حلو 

 اهئ اهئ ليش يا فيصل تسوي كذا  : رانيا

 قلت لك اطلعي فوق  : فيصل بقهر

 ... فوفو حرام الي تسويه فيها ال ال يا  : ميهاف بمياعه
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وملى  هوحلو  هذوق فوفو حلو انت جذاب هبصراح : ومشت بكبرياء قدام رانيا

 شفتك حزنتيني انا متفقه معه انه يطلعك مشوار للتسوق 

خليك معها تواسيها ترى انا عادي عندي حبيبي  : وطالعت في فيصل وكملت

 انا متفهمه لوضعك

 يهاف م هفيصل ساكت ومقهور من حرك

ومشت ميهاف بتحدي وطلعت الدرج ورجعت طالعت بفيصل من فوق الدرج 

تالحقها وطلعت  هوارسلت له قبله بالهواء بيدها ونظرات فيصل الغاضب

 درجتين 

 هوحست بثوان انها فوق الارض ملى شالها فيصل وطلع فيها الدرج بعصبي

 وتمسكت فيه خافت تطيح منه 

 لي يصير قدامها وهي مي فاهمه ش ي وتطالع في ا هرانيا وقفت مذهول

قابلته  هحمل ميهاف ودخل فيها اول غرف هفيصل الغضب اعماه وبعصبي

 وهو يقفل الباب  هونزلها في الغرف

 ال تقفل البا ب  : تجاهها هميهاف بخوف وهي تشوف نظرات فيصل املتغير 

 اجل انت تنتظرين على احر من الجمر  : فيصل وهو يفك ازارير القميص

بس فيصل اسرع منها وهو يرمي الحجاب من شعرها  ههاف جرت بسرعمي

 الي تمسكها  هويدينه تمسك اطراف البلوزتها الطويل
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هيه انت اسمع ال تمد يدك علي ابعد يدك  : ميهاف تحاول تسيطر على خوفها

 عني 

 ومين انت علشان تسمحين لي او ترفضين  : ارعبتها هفيصل بضحك

  هوميهاف تقاوم بقو ............ وهويحاول  هورمها على السرير بقو 

 انت حقير ابعد عني  : ميهاف

 فيصل يضحك وتنفسه سريع وتلفح انفاسه وجهها 

 انت حقير انا اكرهك ابعد عني ما ابيك  : ميهاف بكره

 قلت لك اوشش : فيصل وهومثبتها على السرير وينحني فوقها

  حرام عليك الي تسويه فيني انت تظلمني : ميهاف

انت ما خليتي عندي خيرات اجل انا متفق  : فيصل حط يدينه على عنقها

 معك 

 وانحنى يقبل وجهها وعنقها وهي تتلفت وتصده وهويرجع يثبتها 

وهي تدعي في سرها ان ربي يحميها من  هميهاف نزلت الدموع من عيونها غزير 

 ظلم فيصل 

جسمها وجلست  تشعر بالذل من قبالت فيصل التي تركت الم في قلبها قبل

 تقاوم فيصل ودموعها تنزل 
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 ( مستحيل اخليك تلمسني يا فيصل وانت ما تعرف حقيقتي ) 

الدفاع عن النفس علمتها لها امها ملى كانت  هطريق هميهاف كانت متعلم

 عايشه معها في فرنسا 

 

 ال الالالالالالالال : هميهاف صرخت بقو 

 

 

 

 

 ال ال تزيد من عذابي 

 في قلبي ال تكثر الطعنات

 ال تبعثر احالمي 

 ال تدمي قلبي باأللم

 ال تكسر مرآتي التي اراك فيها

 ال تحطم أمال بنيتها على جسر حبك
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 ان لم تستطيع ان تكون ورد فال تكن شوكا

 ان لم تكن حبيب فال تكن عدو

 ان لم تستطيع ان تكون دوائي فال تكن مرض ي

 

 احببتك رغما عني رغما عن قلبي

 رغما عن املستحيل رغما عن جوارحي

 

 عندما تأتي في مخيلتي ترتجف افكاري أملا 

 وترتعش روحي من الحزن 

 وتتراقص جوارحي قهرا

 

 

 ال تزيد من عذابي ارحل عن عاملي

 ابتعد الى كوكب اخر

 اهجر زماني
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 سأودعك ولن تزورني في احالمي

 ولن ارى طيفك بعد اليوم

 لن تزيد من عذابي

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 البارت السادس عشر

 

 ان خسرتك وين ابلقى لك شبيه

 وانت من كل ش ي نادر احتوى 

 انت حتى الجرح منك اشتهيه

 من غالك اضم عذابك وارتوي 

 ليه اسولف لك من غير ليه ؟

 تعرف انك تطوي احزاني طوي 
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 انت حبك ش ي ما اقدر عليه

 كن حبك ضيف والقلب املضيف

 همنقول

 

 ( هفرنسي هالفصحى النه باللغ هالعربي هر باللغسوف اكتب الحوا)

املنزل تشاهد غروب الشمس ونسمات  هعلى شرف هعلى الارجوح همتمدد"[

ارتعشت اطرفها من نسمات الهواء ..تداعب وجهها الناعم  هالهواء البارد

 ومللمت اطراف الوشاح الكشميري الذي يستريح على كتفيها .. هالبارد

تناولت دفتر يومياتها الذي ...ن بين املها التي تشعر بها م هطويل هاخرجت تنهيد

 وبدئت تسطر الحروف  هاصبح الصديق في ايامها املاضي

ال ... اليوم هو السادس و العشرون الذي يمر علي من بعد اخر لحظاتي معه) 

اسابيع  همنذ ثالث هكل صفح هالتي اكتبها بداي هانها الجمل..اعرف ما ينتظرني 

.. 

الى متى يا سيدي؟؟ الى متى وانا عنك ... وارهقني الفراق .. الانتظار اتعبني 

عن ما اريد  هبعيد ؟؟؟ الى متى وانا انتظر مجيئك ؟؟؟ الى متى وانا في عزل

 عن من اريد ؟؟ هالى متى وانا بعيد...
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اشتقت الى صداقاتي الى زاويتي الى كل ... ومن يحبوني.. اشتقت الى من احبهم 

 مكان 

 (اوشكت  هولكن اعرف ان النهاي..ي ال اعرف ما الجدوى من قدومك حتى ان

 اسيقظت من افكارها على صوت 

 اصبح الجو بارد ..الن تدخلي  هحبيبتي الصغير  : رايبري 

احب مشاهدت  : ليجلس خالها جنبها هميهاف تعدل جلستها على الارجوح

 الغروب 

 يولكن ينقصك ش  هوحامل هههههه انت رومانسي : رايبري 

 ما الذي ينقصني  : ميهاف

 اسابيع من دون ان اضغط عليك العرف مابك  هثالث هلقد تركت ملد : رايبري 

حتى  هليس بي أي مكروه ولكن اردت البقاء في فرنسا لفتر  : ميهاف بالم

 استطيع ان انهي اموري 

في عيونك ولكن ال اريد ان  هالحزين هاعرف النظر  : رايبري بعدم تصديق

 الحديث اجبرك على 

وبكت بصمت موجع حضنها خالها بود ...ميهاف نزلت دموعها من غير شعور 

  هحزين هامراء هالتي رباها ولكن الي قدام هفهو يعرف ميهاف القوي
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 ملاذا الدموع  : رايبري 

 ويرفع راسها ويمسح دموعها 

 الدموع للضعفاء فقط اما ميهاف ابنتي التي ربيتها فهي اقوى من ذلك  : رايبري 

 ولكن اشتقت الى بلدي  هانا اسف : ميهاف ابتسمت بحزن 

 هههههه وما الذي يمنعك من الرجوع ان اردت حجزت لك عود : خالها ضحك

  هفي اقرب طائر  هللسعودي

كيف افهمك عن ..ايش اقول يا خالي ..ايش الي يمنعني ااااااااااااه )ميهاف

 (والامهدده .. هارجع للسعودي هاني ممنوع... موضوع انت ماتعرفه 

شكرا يا خالي العزيز وان اردت ارجع استطيع ان ادبر اموري ولكنني  : ميهاف

 بورث امي  هسبق وان قلت اريد ان انهي بعض الامور املتعلق

 الذي ستناقشين هوماذا عن موضوع الدكتورا : رايبري 

لقد قدمت موضوع البحث ونلت املوافقه عليه وموعدي القادم بعد  : ميهاف

 ن شاء هللا شهر ا

 ..( هالدكتورا هكيف اقولك ان فيصل راح يحرمني من تكمل) ميهاف 

  هوهل انت مستعد: رايبري 
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 هيعني لدي مراجع كثير ..نعم فأن ابحث في هذا املوضوع منذ زمن  : ميهاف

 هومعلومات مفيد

 اتمنى لك التوفيق  : رايبري 

 شكرا يا خالي العزيز : ميهاف

 وبنات عمك.. ل اخوك صالح قولي لي كيف حا : رايبري 

 بخير اشتقت اليهم كثير : ميهاف

 اذا تشتاقين الى اخوك صالح وبنات عمك : رايبري يمسح على راسها

 نعم اشتقت لهم كثيرا  : ميهاف

اذا ما رايك ان تتصلي بهم الان لعل الحديث معهم يخفف من الم  : رايبري 

 الاشتياق

ياربي متى ينتهي الظلم الي انا ...صالكيف اكلمهم وانا ممنوعه من الات)ميهاف

 ( كرهته..فيه كرهته 

 لقد تحدثت اليهم باالمس  : هميهاف ترقع السالف

 الم يشتاق اليك..وزوجك الم تحدثيه  : رايبري باهتمام

 بل فهو يتحدث الي كل يوم  : ميهاف كل الم العالم تجمع فيها وبهدوء ظاهري 

 سا الان فرن هملاذا ال تدعيه لزيار  : رايبري 

https://jadidpdf.com



 
473 

 ياخذ معظم وقته  هفعمل.ال اظن ان لديه الوقت الكافي للمجئ  : ميهاف

 وما هو مجال عمل زوجك : رايبري 

 انه رجل اعمال  : ميهاف

 ولكن اشعر انه بعيدعنك هاعرف انها حياتك الخاص : رايبري 

 ال تقول ذلك يا خالي  : ميهاف

 له  هاسمحيلي ولكنك ال تحتفظين بصور  : رايبري 

 هههه كيف الحظت ذلك  : هافمي

 ماذا تخفين يا صغيرتي  : رايبري 

خالي العزيز ال اخفي ش ي ولكن دار الازياء التي كانت امي تملك فيها  : ميهاف

 اسهم يريدون شراء الاسهم مني النها اصبحت ملكي

 وهل ستبيعين الاسهم لهم  : رايبري 

 والدتي  هعهم منذ وفاال ولكني افكر بتسويه معهم الني في تواصل م : ميهاف

 الزلت تصممين لهم  : رايبري 

نعم ويرسلون لي  : ميهاف ابتسمت بالم وهي تتذكر موقف فيصل ملى عرف

  هبعض من العينات من الكولكشن الناجح
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اذا اتركك مع تأمالتك ولكن التنس ي اغالق  : رايبري وقف وتوجه لداخل املنزل 

 الشرفه بعد دخولك 

وهي تراقب خالها الذي دخل املنزل و تتامل بيت خالها ميهاف ارجعت نظراتها 

ومطبخ  هاستقبال واسع هعن قاع هاملكون من طابقين الدور الاسفل عبار 

اما غرف النوم في الطابق العلوي وميهاف تسكن عنده منذ اخر موقف ..

 حصل معها مع فيصل 

 ورجعت ركزت نظرتها على منظر السماء و سرحت بأفكارها لبعيد تراقب

اسابيع ودموعها  هتتذكر ما حصل لها قبل ثالث...اختفاء قرص الشمس 

في الدور  هذكرى فله فيصل وبالتحديد في غرف... تسيل على خدها الناعم 

 العلوي وتتذكر هجوم فيصل عليها

 

 

 الالالالالالالال  : هميهاف بصرخ

وحس بالي  هفيصل بدء يسيطر على نفسه وهويحس بحركات ميهاف الدفاعي

ميهاف ما خلت ...اكيد اني انجنيت ... انا ...ايش قاعد اسوي ) اعد يسويه ق

 ..(فيني عقل 
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ال تلعبين  هقلت لك مر  : هوثبت وجههها املليان بالدموع بيدين هتوقف فجأ

 بالنار تحرقك

 ...ابعد ..ابعد  : ميهاف من بين شهقاتها الي املت فيصل بس هو يكابر

وهللا شوي واحلف ا ن الي اشوفه ) ها فيصل رفع وجهها وثبت عيونه في

اني  هومعقول...احس فيها خوف ..ولوال اني اعرف ماضيها .. هبعيونها براء

 .. ( هاو انه حقيق..اتخيل كل هالخوف فيها 

حطي في بالك اني انا فيصل الـ، مستحيل انزل  : وقام ووقف بعيد عنها

 ملستواك 

انت تعمدتي .. هومو باي طريق... هحصري هوال تنسين انه انت الي قدمتي لي دعو 

 ..واقولك ان هذا مو من صالحك ... تحديني 

 اقولك انك تظلمني وافتكر كالمي هذا عدل  هاخر مر  : ميهاف وقفت بغضب

 الي بينا احنا الاثنين عرفينه زين  : فيصل

ما  هلالسف انت من الظلم الي انت عايش في : ميهاف بدموع وصوتها يعلى

 تبي تصدقه تشوف الا الي

  هورمها على زجاج التسريح هعلى التسريح هفيصل معصب مسك تحف

مع صوت تكسير الزجاج انهارت ميهاف وجلست على الارض تبكي وهي تحاول 

  هتلم اطراف البلوز 
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صوت تكسير الباب ارعب فيصل وميهاف ووقف الاثنين مذهولين مع كسر 

 الباب 

 تفهمها ميهاف لم  هدخل احد الحراس وهويكلم فيصل بللغ

 حست بفيصل يعصب على الحارس 

 دخل فهد وهو مرتبك

 انت بخير سمعنا صوت ودخالنا : استاذ فيصل

اسف يا طويل العمر بس الصوت  : هفهد الي حس بنظرات فيصل املعصب

 عالي وخفنا 

 اطلعوا برا وانا جايي بعد شوي  : فيصل

 هخرج فهد والحراس الشخصيين من الغرف

ن البكاء قرب منها فيصل وحس ان روحه بتطلع من منظر وميهاف ميته م

بس هي ..ما كان قصدي ان الامور توصل كذا ..ياربي صبرني ) ميهاف املتبهذل 

واخذ  همش ى لين الكنب(  هوانا معصب من موقفها في الجامع.. استفزتني 

يتأمل ميهاف بهم وحزن شديد وهو يحاول  هوجلس على الكنب هولبس هقميص

 ى نفسهيسيطر عل

 على الارض  هومش ى لين ما ميهاف جالس هطويل هفيصل زفر زفر 

 ميهاف  : فيصل
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 ..........: ميهاف ببكاء

  هالثاني هوانت روحي للغرف هانا طالع وراح ارسل من يرتب الغرف : فيصل

 ................. : ميهاف

 ردي علي  : فيصل

لها والدموع تنزل منها يتأم هووقفها لين مستواه ورفع وجهها باطراف اصابع

 مسح دموعها بيده 

ميهاف الخوف من فيصل مسيطر عليها تحس انها لسه في دوامه وخايفه ان 

 فيصل يرجع يهجم عليها من جديد تعبت من كل ش ي

 هوال تتحركي الا ملى اقول لك سامع هالثاني هاجلس ي بالغرف : فيصل

 .......: ميهاف

 ميتكل..ابفهم ليش ساكته  : هفيصل بحد

  هوخرج من الغرف هالجانبي هوجلسها على الكنب هالثاني هسحبها معه للغرف

  هوهوطالع قابل رانيا عند الغرف

 فصولي انت ليش تسوي فيني كذا  : رانيا بصياح

  هرانيا اطلعي من وجههي هذي اللحظ : هفيصل بعصبي

 ليش تصرخ علي  هتعاملني بهالطريق هاول مر  : رانيا تزيد البكاء
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 حدودك ال تتعديها ال يصير لك مثل وداد وانا سبق وحذرتك  : بصراخ فيصل

 طيب جاوبني مين هذي الي انت جايبها  : رانيا

 ما سمها هذي سبق وقالت لك اسمها مدام ميهاف  : هفيصل بحد

هذي لي يعني هي  هال وانا ايش دخلني فيها يوم انك جايبها معي السفر  : رانيا

 مالها دخل 

 رانيا حذرتك وما سمعت الكالم الظاهر ان الكالم معك فايت  : فيصل بهدوء

اذا كنت انا جبتك معي فهذا من ..ال تعطي نفسك حجم اكبر من حجمك 

زواج مسيار يعني بشروطي وانت  هطيب نفس ي والا انت زي ما انت عارف

 وافقتي عليها 

 .....انت تذلني  : رانيا

 وده معي ال يلوم الانفسه والي يتعدى حد... انا ما اذل احد  : فيصل

 ........النوم  همعي وتطلع فيها لغرفالفيال الا تذلني يوم تجيبها في  : رانيا

 ................ : هفيصل ضحك بمرار 

تبديل املالبس واختار  هودخل غرف همش ى لغرفته وترك رانيا واقفه خلف

هوطالع مليهاف مالبس جديده من الي اشتراها في تسوقه الاخير الريام و 

 هوتبكي في الغرف هصادفته رانيا الي داخله معصب
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  هورجع عند ميهاف الغرف

 غيري مالبسك  : فيصل مد لها املالبس

: اطراف بلوزتها بيدينها الثنتين هوتترتجف وماسك هعلى الكنب هميهاف منهار 

.......... 

 الا باهلل ميهاف غيري املالبس  هال حول وال قو  : فيصل

خلي املالبس لك  : هت كالمه ىمع رانيا زاد قرفها منه بعصبيميهاف الي سمع

 انا ما البس بقايا الاخرين على قولتك 

  هومن قالك انها الحد هذي مالبس جديد : فيصل منقهر منها بس بهدوء

 انا لو اقعد بدون مالبس يوم كامل مالبست مالبسها  : ميهاف

 مين قصدك  : فيصل بهدوء

 مالبس زوجتك خلها لك وانا برجع الفندق  مين يعني : هميهاف بحد

شوفي لبستي ما لبستي هذا راجع لك لكن احلمي ترجعي  : فيصل عصب

 وحفل التكريم انسيه  هوحتى الجامع. هسامع هثاني هالفندق مر 

 اطلع برى  : ميهاف سكتت وهي تفكر بهدوء

لو  هفيصل عصب منها ومسك يدها ورفعها لفوق انا خارج وجاي بعد ساع

 املالبس ال تلومي الا نفسك يا مدام ميهاف  ها لقيتك مغير م
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 اترك ايدي  : ميهاف بهدوء

من ارتبط بميهاف يشوفها  هفيصل حز بنفسه منظرها املبهذل النه اول مر 

طيب راح اتركك بس انت اسمعي الكالم  : هكذا النه متعود على ميهاف الانيق

مهما ان كان انا ما .... ا حتى شوفي الاستكرات عليه هواملالبس هذي جديد

 يعني مستحيل اجيب لك مالبس احد ...ارضاها عليك 

وحاول انه يسيطر على  هطلع فيصل من ميهاف ونزل ملكتبه التحتي وطلب قهو 

  هغضب

ميهاف استنت لين ما طلع وعلى طول اخذت الايشارب ولفته على راسها 

وهي تنزل  ومسكت الجاكيت الي جابه فيصل لها واضطرت انها تلبسه

 الستيكر منه 

ولول حاجتي ...انت اكرهه انسان شفته بحياتي ..جديد او مو جديد )ميهاف 

 (للبس كان ماذليت نفس ي لك 

قابلتها مايا .. هباي طريقالفيال بهدوءوهي ناويه تخرج من  هفتحت باب الغرف

 عند راس الدرج

م خروجك من عفوا مدام ميهاف لكن الاستاذ فيصل معطينا اوامر بعد : مايا

 هالغرف

 و مين قال اني خارجه انا بس حبيت اتفرج علي الفله : ميهاف
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 تبغيني افرجك عليها  : مايا

 ال انا بمش ي لحالي  : هميهاف بثق

ميهاف نزلت الدرج وهي تحمد ربها ان الحرس كانوا مشغولين عنها شوي 

 مشت لين املطبخ تبغى تخرج من الباب الخلفي لكن الحراس منتشرين 

نحو الباب الخلفي  همشت بثق...الفيال حست بقهر وملل كيف تطلع من 

 للفله

  هافتح الباب اريد الخروج للحديق : ميهاف

 مع الحرس الداخلي  هما فهم ميهاف ولكنها تكلم بالسماع : الحارس

فيصل وماركزوا انها ميهاف  هطبعا الحارس استئذن على اساس انها زوج

الي مليانه حرس جلست تتفرج على  هلحديقوفتح الباب وخرجت ميهاف ل

 هومشت بخفه لين السور الخارجي وفي لحظ, هانيق هبطريق هالورود املزروع

من الحرس اعتلت السور وهربت عبر ممرات جانبيه الى الشارع العام  هغفل

 وركبت معها وراحت للفندق  همعدي هواستوقت سيار 

الها وخالل هذا الوقت ميهاف جمعت اغراضها من الفندق وراحت لبيت خ

 ونادى فهد يجي عنده هفيصل كان جالس في مكتب

 طلبتني يا طويل العمر  : فهد

 هايه طلبتك ابيك تقوم بمهم : فيصل
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اوال انا اسف يا طويل العمر زي ما قلت حنا سمعنا الصوت وكسرنا  : فهد

 الباب 

 حصل خير  : فيصل الي متفهم اخالص فهد

 امر استاذ فيصل  : فهد

حتى لو كان مو  هالليل هباقرب فرص هابيك تدور حجز لرانيا للسعودي : يصلف

 مباشر 

 تم طال عمرك راح احاول ادور حجز لرانيا الحين  : فهد

 وابيك تلغي حجز ميهاف  : فيصل

  هتم اوامر ثاني : فهد مستغرب بس ساكت

 ابيك تفهم ميهاف ان الحجز الي في الفندق باسمها انتهى  : فيصل

  هالليلالفيال ل من الخدم يجمعوا اغراضها ويوصلوها وارس

ميهاف يوقف  هالخاص بالسيد هتم بس حبيت اسأل عن قروب الحراس : فهد

 عمله 

الن السيده ميهاف راح الفيال ال خليهم ينظمو للقروب الاملاني هنا في  : فيصل

 الفيال تكون في 

 هللمعهد الي طلبت معلومات عن هاستاذ فيصل بالنسب : فهد
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 ايش فيه من جديد : فيصل باهتمام

وهو مسلم وحسب .. معهد تعليم الرقص ملك لشخص يدعى رايبري  : فهد

 املعلومات الي عندي يطلع خال السيده ميهاف 

ادري بكل املعلومات الي جمعتها من قبل ما  هخالها اول مر  : فيصل باهتمام

 ذكرته 

فقط وما طلبت طال عمرك حنا جمعنا معلومات عن الجامعه  : فهد

 همعلومات عن سكنها او حياتها الخاص

 ليه ميهاف كانت ساكنه عنه : فيصل

ال طال عمرك كانت في السكن الجامعي وتروح له في الاجازات وعنده  : فهد

 ولد اسمه جاك في عمر السيده ميهاف 

 كان يدرس معها  : فيصل

 هثاني هفهد ال ياطويل العمر كان يدرس في جامع

 هاف كانت تروح للمعهد باستمرارومي : فيصل

 حسب املعلومات كانت تتعلم الرقص مع خالها  : فهد

كل مره اكتشف فيك ش ي جديد ياترى ايش ) فيصل ضحك بينه وبين نفسه 

 هايه وانا الغبي الي اظن فيها سواء اثريها رايح.بعد مخبئ في حياتك يا ميهاف 

 (يش خبت عني امر خالها يا ميهاف ابي اعرف ل هوهللا انك عجيب..لخالها 
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 وعرفت وين يسكن خالها  : فيصل

 نعم يا طويل العمر العنوان عندي : فهد

اوك فهد شوف ا لي قلت لك عليه بأسرع وقت واذا فيه أي ش ي  : فيصل

 ميهاف خبرني على طول  هجديد في حيا

 تم يا طويل العمر : فهد

 هفاضي هغرففيصل صرف فهد وطلع فوق يبي يشوف ميهاف وتفاجأبان ال

و  هوهو يدور عليها في كل مكان وخبروه الحرس انها راحت للحديق هعصب بقو 

 اختفت 

هههه اجل انت تهربين مني ياميهاف بس على وين اكيد رايحه عند ) فيصل 

 هبس راح اخليك تندمين على كل حرك...  هطول عمرك موسهل..خالك 

 (سويتيها

يهاف وتحدث معهم وكانوا ورجع املكتب واتصل بالقروب الي يراقب م

 همراقبينها وعرفوا وين راحت وبعدين جاتهم الاوامر من فهد انهم يرجعوا للفل

.. 

 فيصل اتصل على فهد 

  هفهد ابيك عندي خالل ساع : فيصل

 ابشر يا طويل العمر  : فهد
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الخاص  هوفريق الحراس هحجزت لرانيا للسعودي : ايش سويت : فيصل

 ميهاف كلمته هبالسيد

 ال انا امرتهم يرجعوا عندها: صلفي

 يرجعوا كيف يا طويل العمر الحجز انا الغيته : فهد

ال راح يرجعوا لها عند بيت خالها وابيك تجي نروح لبيت خالها على  : فيصل

 الفجر 

استاذ فيصل راح احرص على سالمتك بس التنقل فيه خطر على  : فهد

 حياتك 

 ا راح اروح أي مكان ثاني انا راح اروح على بيت خالها م : فيصل

 انت امر واحنا نجيبها لك  : فهد ما عجبه الكالم

 ال انا بروح بنفس ي لها : فيصل

 تم يا طويل العمر  : فهد

 فيصل راح على الفجر لبيت رايبري وانتظر ملى خرج هو وولده جاك 

الضيوف وما حست الاوالباب يفتح عليها ويدخل  هفي غرف هميهاف كانت نايم

 البسين اسود عرفت انهم رجال فيصل رجال 

 نقول صباح الخير يا هانم : فيصل بهدوء عارفه ميهاف ا ن وراه اعصار
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كيف عرفت ... جابك ...ايش .... انت  : ميهاف من الخوف تمسكت باللحاف

 اني عند خالي 

ملى تكلمي زوجك ما تقولي انت وثانيا  هاوال يامحترم : همرعب هفيصل بضحك

 وثالثا كيف عرفت هذا مو شغلكانت تتحديني 

من  همش ى لين السرير وسحب اللحاف عنها وهويتأمل البيجامه الحريري

 فكتوريا سكريت

 ممكن تشيل نظراتك عني  : هميهاف بعصبي

انا ياميهاف تستغفيليني وتهربي من  : فيصل وقفها له وانفاسه تلفح وجهها

 وراي 

 منك ابعد عني تراني منقرفه : ميهاف تحاول تبعده

 فيصل عصب ومن غير شعور ملها بين يدينه وانحنى عليها يقبلها 

ميهاف حاولت تقاومه وتدفه بيدينها من اكتافه و من الخوف جمدت في مكانها 

 الثلج فيصل رفع راسه عنها  هوصارت مثل قطع

وهللا لو ... قلت لك ما في ش ي يوقف في طريقي  : هفيصل مسك فها باصابع

 بس انت ما خليتي لي خيارات..ي كان محيته من الوجود احد غيرك كسر كالم

 ممكن تفكني  : فيه هوطالع هميهاف رفعت عيونها املرعوب

 اني تركت وانت الي لسه متمسكه فيني  هههههه الحظي يا حلو : فيصل
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ميهاف الي حست بنفسها ان يدينها على اكتاف فيصل تمنت الارض تبلعها 

 الخجل ونزلت يدينها واحمر وجههها من 

وانت دام انك اخترتي تروحي لخالك فاجلس ي في  هانا راجع السعوي: فيصل

 فرنسا

 انا رحلتي يوم الثالثاء..ايش يعني اجلس في فرنسا  : ميهاف باستفسار

هههههه كانت يوم الثالثاء بس بعد حركتك انس ي ش ي اسمه  : فيصل

 هالسعودي

 انت ما تقدر تمنعني اني ارجع  : ميهاف برعب

معي وانت راح تقعدي هنا الين ما يطيب كيفي واحن  هجوازك يا حلو  : فيصل

 هارجعك للسعودي..عليك 

انت انسان ما عندك احساس وبعدين تفكر ان اهلك او اهلي ما راح  : ميهاف

 يسألو عني 

مع  همفتوح ههههه انا كلمت امي وقلت لها اني بروح اجاز  : فيصل بغرور

 ديميهاف لجزيرتي في املحيط الها

 ههه جزيرتك انت ايش قاعد تخربط : ميهاف بضياع

واروح  هانت ايش عرفك يا بنت الفقر في ممتالكاتي انا املك جزير  : فيصل

 فيها كل سنه شهر استجمام 
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 تحسب نفسك بتخوفني انا راح اتصل على مامتي واقولها اني بفرنسا : ميهاف

اذا تبين اهلك يعرفوا و ...اذا تبين امي تعرف حقيقتك تكلمي  : فيصل بتهديد

 بعد اتصلي عليهم توفرين علي 

 ............: ميهاف

ولو ..حطي عليها اكس والحفل التكريمي انسيه  هوبالنسبه للجامع: فيصل

 عرفت انك كلمتي راشد الذبحه هو قبلك 

 روح هللا ال يردك..انت ما عندك مشاعر وال احاسيس  : ميهاف

ن غير شعور ولكنها ضربت على وتر م هطلعت من ميهاف املعصب هالكلم

  هفيصل الغامض هحساس في حيا

اجل تمنين لي ما ارد مستعجله  : فيصل مسك يهدها ورفعها ونظر لها بحزن 

 موتي سعاده لك هلهاالدرج...على موتي يا ميهاف 

 .............: بس قاهرها فيصل هميهاف حست بالكلم

بس علشان تعرفي انت مع مين راح تمشين كالمي حتى لو مو عاجبك  : فيصل

 مافي الاملى اقولك سامعه هللسعودي هتعاملين ورجع

 .............: هميهاف منقهر 

راح اكون ا حسن .... وهذي مصروف لك : فيزا هالذهبي هفيصل طلع البطاق

 منك الي تمنين لي ما ارد
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ميهاف ما تحب تجرح احد بس وغصب عنها طلعت الكلمات وقهره من فيصل 

 (هللا يحميك .. استغفر هللا ما كان قصدي )ا من انها تبررموقفهاسكته

الي قالتها  هفيصل طلع من عند ميهاف وتركها حزينه وماتدري ليش الكلم

 من تصرفاته  هلفيصل حزت بنفسها بس بنفس الوقت كانت معصب

 ميهاف صحت من سرحانها على صوت جاك 

 مساء الخير  : جاك

 مساء النور   :ميهاف عدلت الوشاح عليها

 هكيف اختي الحلو  : للكومبيوتر هجاك ودوبه راجع من عمله في شرك

 بخير وانت كيف حالك  : ميهاف

 هناديتك اكثر من مر ..بخير ولكن اين كنت  : جنبها هجاك يجلس على الارجوح

 ولم تردي علي 

 كنت سرحانه قليل فعندما اشاهد الغروب انس ى نفس ي  : ميهاف

 ما يعني الغروب  ههه اتدرين : جاك

 ماذا يعني  : ميهاف

 في بعض الاحيان يرمز للهروب من الواقع : جاك
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هههه اتقصد انني اهرب  : ميهاف وقفت ومدت يديها تستنشق الهواء العليل

 من الواقع 

 ههه ال تأخذي على كالمي كنت امزح فقط  : جاك

 والان لندخل داخل فالهواء البارد قد يمرضك  : وقف جاك

  هالداخلي هاك وميهاف الى داخل املنزل ووجدوا رايبري جالس في الصالدخل ج

 اخيرا اقتنعت بالدخول  : رايبري 

 هههه اقتنعت : ميهاف

جلست ميهاف مع خالها وجاك يتحدثون بعد تناول العشاء ذهب الجميع 

 للنوم

ميهاف دخلت غرفتها والف الافكار تدور في ذهنها تفكر في فيصل وفي حياتها 

 عقاب فيصل لها قاس ي ومن دون مبرر  هفي فرنسا بصراح هالصعب

وهي تفكر في موقفها مع فيصل وكيف استطاعت  هوضعت راسها على املخد

  هانها تصده في اخر لحظ

هي ال تعرف هل صدها له هو الي وقفه و الا هو الي توقف من نفسه  هبصراح

 حقيقتها  ان فيصل ما ملسها وهو ما يعرف هكل الي تعرفه انها مرتاح

افضح .. يجي يوم اقدر اقول لفيصل حقيقتي همعقول)  هالثاني هانقلبت للجهه

مازن  هاقول لفيصل عن حيا.. ابرار الي حافظت على سرها اربع سنوات 
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وكيف شعور ..حتى لو قلت له بيصدقني ... اتكلم عن انسان ميت  هالضايع

والامامتي لو عرفت ...  مريم لود رت اني انا البنت الي كنت مع مازن يوم مات

اااااه يا فيصل ياليتك ما طلعت في حياتي من جديد .... اني كنت مع حفيدها 

حتى لو عرف حقيقتي واني بنت نظيفه كيف فيصل .... واملاض ي يموت ... 

كيف ..بيرض ى بوحده رمت ولد اخته بالرصاص او حتى عرف اني ما رميته 

 (راح يثق فيني 

معقوله فيصل ) ونزلت الدموع من عيونها جلست ميهاف بخوف ورعب 

يكون فيصل  همعقول... بيبعدني عن حياته علشان كذا تركني في فرنسا 

ايش راح يقول .. هحتى لو جاء زي ما وعد بعد فتر ... اسابيع  همطلقني من ثالث

 ( ال ال ال .... انا طلقتك .. لي 

من ش ي  همتأكد بس كانت..وخوف من املجهول الي عذبها  هبكت ميهاف بحرق

واحد ان فيصل راح يحط حد فاصل لحياته معها وهي بعد تبي ترتاح من 

 العذاب 

املنبه التي ترن لتوقظها ملو عدها مع دار  هتقلبت في سريرها وهي تغلق ساع

 الازياء 

باللون الاخضر الفاتح ولفت ايشارب  هطويل هبلوز  هلبست بنطلون جنز وعلي

تفاحي وارتدت فوقه معطف طويل زيتي لين اخر من قوتش ي باللون الزيتي وال
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 هالساق ولبست صندل من قوتش ي زيتي اغلقت ازارير املعطف وتناولت شنط

 وما حطت أي مكياج  هبرادا الزيتي

 وعيون خالها تراقبها  هنزلت الدرج باناق

 تعالي تناولي الفطور معي ..صباح الخير  : رايبري 

توست  هالطعام وتناولت قطع هصباح النور جلست على طاول : ميهاف

 واملربى وبدئت تتناولها  هودهنتها بالزبد

 ما رايك بعصير برتقال طازج : رايبري 

  هشكرا خالي ولكني افضل القهو  : ميهاف

انت بعكس والدتك هللا يرحمها فقد كانت تصر على تناول عصير  : رايبري 

 البرتقال في الصباح الباكر

 تناسب مزاجي  هالساد هكذلك ولكن الان القهو كنت  : حزينه هميهاف بابتسام

وميهاف لم تستطع حتى ان تكمل نصف  هفرنسي هخالها وقف يعمل لها قهو 

 التوست نزلته ومسحت فمها 

 شكرا يا احلى خال في الدنيا  : ميهاف

 اتريديني اقلك معي في طريقي للعمل  : رايبري 

 الازياء وسـأستقل املترو شكرا خالي ولكني سأذهب لدار  : هميهاف تشرب القهو 
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 ليحميك هللا : الخال يقبل راسها

 شكرا خالي لكل ش ي  : ميهاف

 العفو انت ابنتي  : رايبري 

ملت  هالبارد هميهاف خرجت الى الشارع ولفحت وجهها نسمات الهواء الباريسي

اطراف املعطف على عنقها ومشت عبر الشوارع واستقلت املترو الى مقر دار 

  هير الازياء الشه

ونظرت الى اسم دار الازياء  هالضخم هالزجاجي هوقفت ميهاف امام البواب

املنقوش على الرخام باللون الذهبي دخلت عبر البوابه وتوجهت الى املصعد 

 وضغطت على الدور الرابع 

الي تشبه خطوات عارضات الازياء ودخلت  همشت ميهاف بخطواتها الواثق

  همكتب السكرتير 

 بنجور  : ميهاف

 بنجور  : هالسكرتير 

 ميراند  هلدي موعد مع السيد : ميهاف

 ميهاف  هانت السيد : املواعيد هتفتح مذكر  هالسكرتير 

 نعم  : ميهاف
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 انها بانتظارك تفضلي اجلس ي ريثما اعود  : هالسكيرتير 

وجلست ميهاف تتأمل جمال املكتب وحنت  هعلى املدير  هدخلت السكيرتير 

 للعمل  هفي العود هقوي هبل اشهر شعرت برغبق هتنفيذي هلعملها كامدير 

 ميهاف  هتفضلي سيد : هالسكيرتير 

 ميراندا هدخلت ميهاف الى املكتب وقابلت السيد

وبيضاء عيونها زرقاء وترتدي تايير  هطويل هميراندا ابوها امريكي وامها فرنسي)

ام  هعلى شكلها وكانت صديق هكالسكي في بدايه الخمسين ولكنها محافظ

 (وهي الي اقنعت ميهاف انها تكمل تصميم ازياء وترسلها بالنت للدار ... اف ميه

 بنجور سيده ميهاف  : ميراندا وقفت ومدت يدها

 ميراندا  هبنجور سيد : ميهاف

 لقد ازدت جماال وفتنه سيده ميهاف  : ميراندا

 شكرا هذا من ذوقك الراقي  : ميهاف ابتسمت

 تشبهينها كثيرا  تذكريني بوالدتك فانت : ميراند ا

 نعم انني اشبه والدتي كثير االكل الحظ ذلك : ميهاف

الاسهم التي كانت تملكها والدتك والتي  هاردت مقابلتك ملناقش : ميراندا

 انتقلت لك 
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 لقد اخبرتيني انك تريدون شرائها..ماذا بشأن الاسهم  : ميهاف

  هنعم وهذا يرجع لرغبتك الشخصي : ميراند

في هذه الدار  هني ال اريد بيعها بل اريد ان استمر كمساهموال كن : ميهاف

 كما كانت والدتي % 22 هبنسب

 اذا كانت هذه رغبتك فال مانع ولكن سنغير في العقد  : ميراندا

 وهل سيأخذ تغييره وقت  : ميهاف

.. انك ستتخذين هذا القرار فانت ابنت امك  هههه كال كنت متوقع : ميراندا

 هلنصف ساع هل يمكن الانتظار 

 ال مانع لدي من الانتظار  : ميهاف

 في الدار هلتأخذي جول هاملساعد هحسنا سترافقك السكرتير  : ميراندا

 شكرا هذا من لطفك : ميهاف

واذا اردت فان في الدور السادس هناك جلسات تصوير لكولكشن  : ميراندا

  هاملميز  هفهي من املجموعات الناجح..التي قمت بتصميمها  هالانجري الاخير 

 حسنا: ميهاف
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على دار الازياء ثم حضرت  هلتلقي نظر  هاملساعد هخرجت ميهاف مع السكيرتير 

واحمر وجهها وهي ترى العارضات ..الي صممتها  هتصوير للمجموع هجلس

 امام الكاميرا  هيتمايلن بكل حري

 ميهاف  هتصميمك رائع سيد : هالسكيرتير 

 ميراندا  هالذهاب الى مكتب السيد حسنا يمكننا الان: ميهاف صدت نظرها

اذهلها تصميم .. والانتشار  هان تصميمها بهذي الروع هميهاف ما كانت متوقع

ماهي متخيله كيف كل هذا يطلع منها ..القطع التي ترتديها العارضات 

الشعور بالنجاح والانجاز جعلها تقرر ان تحط حد لحزنها تحس ان الوقت ..

 ددهوهي متر  هيمض ي منها بسرع

ميراندا وخرجت من دار الازياء وهي تحس  هوقعت ميهاف العقد مع السيد

على رجليها تمشت  هبالتجديد في حياتها قررت ان تتمش ى بشارع الشانزلزي

ثم خرجت من  هفرنسي هبالشارع وتوقفت عند كوفي شوب وتناولت قهو 

مرسيدس سوداء  هتوقفت سيار  هالكوفي شوب تمش ي على الرصيف وفجأ

 ا وخرج منها رجلين البسين اسود امامه

 ميهاف تفضلي معي  هسيد : الرجل الاول 

 من انت  : ميهاف حست بالخوف

 هميهاف اركبي السيار  هسيد : الرجل الثاني
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 : ولم يعطياها مجال للرفض حيث صوب الرجل الاول املسدس على ظهرها

 من الافضل ان تركبي بدون أي ضوضاء

 ميهاف حاولت ان تهرب 

 معك ومسك يدها  هال تجعليني استخدم القو  : الثانيالرجل 

 ابعد يدك عني  : ميهاف

 انا اسف سيده ميهاف ولكن الاوامر تحتم علي فعل التالي  : الرجل الاول 

 

 هنفاذ هميهاف ارتجفت من الخوف وهي تشوفه يكتم انفاسها بمنديل له رائح

 ى عليها قويه وما قدرت تشيلها رجلينها وحست انه ابتنها ر ويغم

املضلله من الداخل  هومشت السيار  هحملها الرجل الثاني وركبها في السيار 

 هثاني هوتغيب عن الوعي مر  هوميهاف بين الواقع والخيال تصحى دقيق

تبغى تصحصح بس مي ..تقلبت يمين وشمال وهي تحس بالم كسل في اطرافها 

 هوجهها في املخددفنت .. هثاني هكل ما فتحت عيونها ترجع تغمضها مر  هقادر 

ابتسمت ميهاف وهي تحس نفسها حلم لذيذ ..من الريش الخفيف  هالناعم

سمعت  هغفت من جديد ومن بين صحوتها والغفو ...تخاف انها تصحى منه 

 مثل الحلم 

 لتكوني بقربي هاللحظ هاشتقت اليك كثيرا كم تمنيت هذ : ...........
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 ري الاشقرسحب اللحاف عليها وهو يمسح على شعرها الحري

استيقظت ميهاف وهي تتقلب في السرير وتحس بامللمس الحريري للحاف 

انا احلم اكيد انا )  هسحبت اللحاف على الخر وهي تدفن راسها باملخده اللين

 (احلم 

باللون  هانقلبت على جنب وسحبت اللحاف من عليها وهي تطالع في الغرف

من  هائر باللون الكريمي نازلكان السرير له ست هالبني املعتق وباطراف ذهبي

جلست بذهول وهي تشوف البيجامه باللون الاخضر .اعلى وتغطي السرير 

قامت من السرير ولبست الصندل الاخضر .... الفاتح وشعرها املسترسل 

 ...( مين الي جابني هنا ... وفين ... انا وين ) باملغطى بالريش 

الي يطغي عليها اللون الذهبي و  هواذهلها كبر الغرف هالكريمي هفتحت الستار 

مشت قليل ..باللون البيج الفاتح  هالرخامي هنظرت لالرضي...البني املعتق 

مشت ...من جميع املاركات  هبالعطور وادوات الزين همليئ هوشافت التسريح

 هو شهقت بذهول من املساح هوفتحت الستار  هاملستطيل هلين النافذ

الخضراء كا  هتحيط باملساح هباشجار عالي امامها ومنتهيه هالخضراء املمتد

 ....سور 

كراس ي  هوشافت مسبح كبير مستطيل وحول هالثاني هللنافذ همشت بسرع

كبر الغرفه الي ... تحس نفسها في مكان غريب مكان يدل على الثراء ... هطويل
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 هاملكان وثراء صاحب همن الصندل تدل على فخام ههي فيها والابواب الخشبي

 .. 

... وكيف جيت ... ايش الي جابني هنا ...هذا ايش القصر الي انا فيه )ف ميها

 (ومين جابني 

 هنظرت الى جهه الباب الذي فتح وتأملت الشخص الذي دخل من الباب بهيب

الشخص الذي  هولم تستطيع ان تحدد الشعور الذي تشعر به تجا هكبير 

 اليها  هالواثق هيتقدم بخطواته الاستقراطي

او امل في احتوائها ..خوف من قسوته التي طاملا شاهدتها هل هو خوف

في حياتها من هذا  هجديد هوتفتح صفح... وبحنان يمحي املاض ي املؤلم

 وهل له تأثير في حياتها....الشخص 

 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 انا جيت اعشقك نبض ومشاعر مااعشقك تمثال

 وابقى لكاناجيت اسكنك واحياك وابقى فيك 
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 انا جيت استفز رضاك من فرقاك والجا لك

 انا ماهمت بك عاقل انا كنت اعشقك بخبال

 انا ماكنت احبك حي انا كنت اعشقك هالك

 ابي قلبك يحس انه فقد بمحبته انسان

 ملكته من هدب عينه وخسرت رضاه بهمالك

 صحيح ان الفراق اقس ى ولكن الوصال محال

 ف قبالكوانا صعب علي ارض ي غرورك واضع

 منقوله

 

 

 البارت السابع عشر 

 (هالفرنسي هالفصحى النه باللغ هالعربي هراح اكتب الحوار باللغ) 

... وكيف جيت ... ايش الي جابني هنا ...هذا ايش القصر الي انا فيه )ميهاف 

 (ومين جابني 
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 هنظرت الى جهه الباب الذي فتح وتأملت الشخص الذي دخل من الباب بهيب

الشخص الذي  هتستطيع ان تحدد الشعور الذي تشعر به تجا ولم هكبير 

 اليها  هالواثق هيتقدم بخطواته الاستقراطي

او امل في احتوائها ..هل هو خوف خوف من قسوته التي طاملا شادهتها 

 في حياتها هجديد هوتفتح صفح... وبحنان يمحي املاض ي املؤلم

 هميهاف تراجعت الى الخلف بخطوات ثقيل

 استيقظتي يا صغيرتي : ابتسم بحنان... ........

 ...........: ميهاف من الاستغراب

 ولكن الن تاتي وتعانقيني .. هاعرف انك متفاجأ : ........

 .....: ميهاف

سيكون بيننا حديث طويل ولكن ..اعرف انك عانيت مني في املاض ي  : ..........

و ..ارك في الاسفل اريد منك الان ان ترتدي مالبس للعشاء فنحن في انتظ

 سوف تساعدك هاملرافق

 ...........: ميهاف

وجلست من  هفي حياتها املاضي هخرج بخطواته التي كانت مصدر الام كثير 

 ايش تسوي  هومي عارف هالصدمه على الكنب
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.. شافته فيها  هسنوات اخر مر  82وطيب كيف وليه بعد ... انه تغير  همعقول) 

كان ضدنا في ...هو الي طردنا انا وامي وتخلى عنا  مو ..هللا يستر ايش يبي مني 

وحاول بكل الطرق انه يوقف في طريق امي ..ضيق علينا عيشتنا ..كل ش ي 

 ..(عذبنا كثير ..

ظلم هالفيصل علشان تطلع لي انت من جديد  ههو انا ناقص) ابتسمت بألم 

 ..(بس وين ..

 مودمزيل ميهاف لقد جهزت لك لبس العشاء : هاملرافق

 هالاستقراطي هيهاف الي عارفه طبع تناول العشاء في العائالت الفرنسيم

 نظرت للفستان امللقى على السرير ..راقي  هيكون لبس سهر  هالراقي

فستان من الحرير الاسود عاري الصدر ..كيف البس هذا الفستان العاري )

 (عهفي تعاملي م هال انا الزم احط حدود من البداي.. والظهر وفوقا لركبه 

 عفوا ولكني اريد اختيار مالبس ي بنفس ي  : ميهاف

 التبديل هحسنا يمكنك املجئ معي الى غرف : هاملرافق

الجناح  هوانفتح الباب الخشبي على صال هالطويل همشت ميهاف عبر الغرف

 تبديل املالبس  هومشت الى غرف هالفاخر 

 تفضلي  : هاملرافق
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من جميع املاركات كانها عايشه  هميهاف استغربت انه مجهز لها مالبس فاخر 

معه اختارت فستان من الشيفون الوردي طويل وله ذيل بسيط مسكر من 

واختارت معه جاكت صغير لين نصف الصدر ولونه .. هالرقبه والاكتاف عاري

ذهبي واختارت ايشارب باللون الوردي من قوتش ي وصندل ذهبي ناعم وكعبه 

 عالي 

 هديل نفسها اعجبها منظرها املحتشم باناقفي تع هاستغرقت ميهاف ربع ساع

 فطولها مع جسمها الرشيق ولبست الايشارب على راسها ولم تضع أي مكياج 

 لبسها  هاملرافقه تناظر ميهاف باستغراب من طريق

عفوا مودمزيل و الكن الفستان جميل من غير الجاكيت كما انه ال  : املرافقه

 داعي من لبس الوشاح 

 من طلب منك الرائ  : هحاد هنظر ميهاف نظرت لها 

 العفو سيدتي ولكنني اعتدت على القاء راي الخاص : هاملرافق

 اذا اردت البقاء معي فالزمي الصمت  : ميهاف

 حسنا للنزل الى اسفل  : هاملرافق

مشت ميهاف عبر املمر الي يوصل الى الدرج الاوسط وهي تشوف بعيونها 

 بعضها قديم باللون الالبيض والاسود و  هالشخاص من العائل هالصور املعلق
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اخذت نفس عميق وهي تدعو هللا ..الطعام  هنزلت الدرج وراحت جهه غرف

 انه يساعدها 

التي ورثتها من الشخص الواقف  هالاستقراطي هدخلت بخطواتها الواثق

 امامها 

 همرحبا صغيرتي الجميل : الرجل

  هحبيبيتي الصغير  : لالتي لم تستطيع ان تمنع دموعها من النزو هاملراء

وهي تبكي املوقف هز ميهاف وبكت من  هلين ميهاف وحضنتها بقو  همشت املراء

 غير شعور 

  هواحد هاشتقت اليك يا صغيرتي كم تمنيت ان اراك ولو ملر  : هاملراء

سامحيني يا حلوتي سامحي  : الرجل مش ى لين ميهاف وحضنها وهي خايفه منه

 جدك يا ميهاف سامحي جدتك

الم في جدها وجدتها بكت وهي تتذكر قسوته معها هي وامها  هنظر  هاف نظر ميه

وحرمها من  هعلشانها اسلمت وطردوها من العائل هوكيف عاملهم بقسو 

 الورث وحاولو بكل الطرق انها ترجع لدينها السابق هي ورايبري 

ومظهر  هله هيب..طويل وابيض بعيون زرقاء وشعر اشيب )جد ميهاف 

 هوالساع هالسموكن الرمادي همحافظ على اناقته بالبدلارستقراطي و 

 (من الاملاس  هالذهبي

https://jadidpdf.com



 
515 

شعرها اشقر قصير . هطويله وبيضاء وعيونها خضراء فاتح) ميهاف  هجد

الي دايم كانت ام ميهاف ..في الوقوف  هانيق هلها طريق.. هانيق همسرح بطريق

ق فاتح وطقم من اللؤلؤ تايير ازر  هالبس.. هالارستقراطيه الواثق هتعلمها الوقف

 (ا

 ميهاف صغيرتي لنتناول العشاء ثم نتكلم : هالجد

  هاجل صغيرتي البد انك جائع : الجد

عدم الرضاء على  هميهاف ما حبت تكسر خاطرهم مع انها تشوف بعيونها نظر 

 حجابهاولبسها 

تفضلي ويمكنك صغيرتي ان تنزلي : مسك الجد يده وسحب الكرس ي لها

 كالوشاح عن راس

الااذا لم يدخل احد من الخدم .. هعفوا ولكن هذا حجابي ولن انزل : ميهاف

 الرجال

 صغيرتي ال يدخل هنا احد سواء نحن والخادمات فقط : هالجد

هل انتما  : ميهاف ابتسمت وشالت الوشاح عن شعرها الحريري الاشقر

 راضين الان 

 انك تشبهينها كثيرا  : هالجد
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ثم بدء في صب الشراب في .. تقديم الطعام الجد اشار للسيرفس وبدء ب

الكاسات ميهاف تضايقت من التصرف بس ما حبت انها تجادلهم من الحين 

انا مسلمه وال اتناول  : من قدامها وطلبت ماء فقط هوبهدوء ابعدت الكاس

 الشراب 

 كما انني ال اكل لحم الخنزير  : وابعدت صحن اللحم املشوي من قدامها

 ماذا ستأكلين حبيبتي : هالجد

 فقط  هسأكتفي بتناول السلط : هميهاف بثق

 اتردين نوع معين من الطعام : الجد

اليوم سأكتفي  : ميهاف ابتسمت بذوق علشان تحسسهم انها مي رافضتهم

 فقط وغدا ساعلمك بما اريد هبالسلط

 بل اطلبي الان وسوف يكون امامك خالل عشر دقاءق  : هالجد

 ل طعام العشاء ولكن من اجل خاطركما تناولته اليوم ال اتناو  هعاد : ميهاف

 شعروا بالفرح من كالم ميهاف الي يدل على انها ما ترفضهم  هالجد و الجد

مستغربين من تصرفها بس الي عارفينه انها مسلمه وما يبغوها  هالجد والجد

 تزعل 

 قد ال تصديقيني ولكني اصبحت : الجد وقف بنفسه وابعد الكاس من قدامها

  هالشخصي هأؤمن بالحري
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 .....شكرا يا  : ميهاف

 قوليها ياجدي العزيز  : الجد

 ......: الي عانت منها هي وامها هصعب تنطقها بعد كل القسو  هميهاف الكلم

وهذا سبب خالفها املستمر مع  هالي كانت تبي تشوف ميهاف باي طريق هالجد

كأم ما حبت تعامل بنتها  ولكنها هزوجها النه رفض ابنتهما وطردها من العائل

 كذا وتبعدها 

 تتعود علينا اوال .. دعها  : هالجد

 حسنا لنكمل تناول الطعام : الجد

على ميهاف الي تأخذ من امها الكثير  هكملوا العشاء ونظرات الجدين مركز 

 ..للظهر  هاملستقيم هفي الاكل والجلس هالانيق هالطريق

ختارت الزوج بالرجل السعودي ودخلت وهي تتذكر ابنتها الي ا هابتسمت الجد

ودعتهم للدخول في الاسالم بس ما استجاب لها غير ولدها رايبري ... في دينه 

 الي طردوه مثلها وحرموه من الارث ومن اللقب امللكي 

 هذات اصول مالك هعريق هاستقراطي هميهاف ينحدرون من عائل هجد وجد

في املجتمع الفرنس ي الراقي  هجدا ومعروف هثري هويحملون لقب ملكي عائل

بس الكبر الي ... اسالم بنتهم وولدهم الوحديين  هكبير  هكانت لهم صدم..
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 هام ميهاف حاولت الجد هوبعد وفا....عايشين فيه خالهم يتبرون من اوالدهم 

 انها تشوف بنتها ولكن الجد كان صارم في التعامل معهم

يد  هماسك هللقصر والجد هيالداخل هبعد ما انتهوا من العشاء راحو للقاع

 ميهاف بحنان اخجل ميهاف 

 جنب بعض  هجلست ميهاف على الكرس ي املنفرد وجلس الجد والجد

 اخرى يا صغيرتي  هاحب ان ارحب بك مر  : الجد

 نحن سعيدين لوجودك معنا  : هالجد

 شكرا  : ميهاف مستغربه

 الى القصر  التي جلبتك فيها هاوال اود الاعتذار منك من الطريق : الجد

 لقد اخفتني كثيرا  : ميهاف

 اكرر الاسف و الاعتذار ونرجوا منك السماح فلم يكن لدينا خيار اخر  : هالجد

  هلقد امرت الحرس بان يحملوك ولو بالقو  : الجد

 بعد ان عرفنا انك في فرنسا  هاردنا رؤيتك باي طريق : ابتسمت هالجد

 وكيف عرفت  : ميهاف

ن اطمئن على رايبري من بعيد وعرفت انك تسكنين عنده كنت احاول ا : الجد

 من شهر 
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 انت لم تسمح للخال رايبري ان يزورك  : ميهاف

انت تعرفين اني منعته هو ووالدتك من زيارتي الا عندما  : الجد بحزن 

 يرجعون الى ديننا 

تقصد انك لم تسمح له بزيارتك منذ اسالمه منذ عشر سنوات اخر  : ميهاف

 بها  رايتك همر 

امك ورئك  هذهب فيها جدك لزيار  هبل اكثر يا بنيتي ولكن اخر مر  : هالجد

وعندما علمت بوجودك انت وجاك لم استطيع ان امنع نفس ي من التفكير في 

 حفيدي اللذان انحرمت منهما

 .......ولكن  : ميهاف

 ال تقولي ش ي الان نحن نريد ان نتعرف عليك اكثر ونريد ان تقيمي معنا : الجد

  هلفتر 

 فانا انتظر زوجي  هولكنني اريد ارجع السعودي : ميهاف باستغراب

  هزوجك وهل انت متزوج : الجد باسغراب

  هنعم انا متزوج : ميهاف

 وهل لديك ابناء  : هالجد

 اشهر  هال فانا لم اتزوج الاقبل سبع : (أي اوالد )ميهاف احمرت من الخجل 
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 م ياتي معك ال..واين زوجك الان  : الجد باهتمام

 زوجي في السعوديه  : ميهاف

 وهل هو مسلم مثلك  : هالجد

 ههههه اكيد ياجدي مسلم والحمد هلل : ميهاف ضحكت

 وهل تحبينه  : الجد

 نعم احبه كثيرا : ميهاف بصدق مؤلم

 ضد املسلمين والاسالم هكان لدي ميول صد قوي : الجده

لتفهم  هعطي نفسك فرصيجب ان ت هالسيئ هملاذا جدي هذه النظر  : ميهاف

 الاخرين

قلت لك عزيزتي كنت اسير فكرتي التي تربيت عليها وما اعرفه عن  : الجد

 الاسالم واملسلمين عبر الاعالم 

 استقيناها منذ الصغر  هال تلومينا يا ميهاف على ثقاف : هالجد

 ال الوماكما ولكن انتما لم تستمعا الى مامي  : ميهاف

  هلدين جديد وترك ديننا اثرت في وبقو  ي املدهللصدمت دخول ابنت : الجد

 هفي عائلتي الارستقراطي هثم خبر زواجها بالعربي املسلم كانت كارث : هالجد

https://jadidpdf.com



 
511 

 هاتذكر انك كنت تطرد امي كلما اردت زيارتك فلم تفتح لها البواب : ميهاف

 كنت دائما معها واشعر بااللم الذي قاسته بسببك

 بي غض هكنت في قم : الجد باسف

كانت دائما تحكي لي عنكما وكم تمنيت ان اقض ي بعض الوقت  : ميهاف

 معكما 

 همن عيونها الخضراء الفاتح همسحت دمع هالجد

التي  هالاخير  هكنت دائما استمع الى حديثك القاس ي مع مامي املر  : ميهاف

من عمري  86رائتك فيها وجهه لوجه كانت قبل عشر سنوات عندما كنت في 

 البيت علينا انا وامي  عندما دخلت

 خضراء تحدق في بكره هاذكر دموع ابنتي واذكر عيون صغير  : الجد بحزن 

كرهت قسوتك على امي وعلي وكرهت لهجتك الامره عندما طلبت  : ميهاف

 منها ان تترك دينها لترجع تعترف بها كابنه

 انت حتى لم تحضر دفنها او حتى ايام العزاء  : ميهاف

 كنت اراقب من بعيد ورايتك تبكين وتمنيت ان اضمك   :الجد نزلت دموعه

 حاولت القدوم لكن جدك منعني والكبرياء الاخرق ضيعني  : هالجد

تمنيت ان ارى احد من اهل امي غير خالي رايبري وجاك ولكني  : ميهاف بحزن 

 لم اجد 
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 هسألت عنك بعد ذلك وقالو لي انك ذهبت للسعودي: الجد

 هل ابي عند اخي وابناء عمينعم ذهبت عند ا : ميهاف

 يا صغيرتي  هجديد هنريد ان نفتح معك صفح : هالجد

 وملاذا الان بعد كل تلك السنين : ميهاف

قلت لك اني اصبحت  : الجد مش ى لين ميهاف ومسك يدها ونركز نظره فيها

وال اخفيك امر لقد اطلعت على دين الاسالم ... هالشخصي هاؤؤمن بالحري

واجده دين سماوى واعجبني كثير من .... ه بعد اسلم ابنتي كثيرا العرف ما ب

 املبادئ التي قرئت عنها 

 الم تفكر باعتناق الاسالم يا جدي  : ميهاف باهتمام

 اقصد حسنا فكرت احيانا ولكن هناك الكثير يمنعني .. ال لم افكر  : الجد

 وما الذي يمنعك جدي  : ميهاف

ي بعد انني مسيحي متمسك بيديني فا ابي ال اعرف فاانا لم احدد موقف : الجد

  هكان قس في الكنيس

 لكني استطيع ان اقو ل انك يا عزيزي تغيرت كثيرا  : هالجد

ههههه اتصدقيني اذا قلت لك انيي قابلت بعض العرب املسلمين  : الجد

 وتعاملت معهم واشكر فيهم الاخالص 
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  هرائع هليس الاخالص فقط فهناك امور كثير  : ميهاف

 هلقد قابلت رجل اعمال مسلم كان عند احد اصدقائي في حفل : لجدا

رجال اعمال تى انني تعاملت مع  هوبعدها قابلت عد...واعجبت به كثيرا 

  هالعائل هالبعض منهم في شرك

 والان ماذا قلتي في اقامتك عندنا : هبلهف هالجد

 بحث عني عندكما فخالي سي هولكن انا ال استطيع ان اقرر الاقام : ميهاف

لقد ارسلت من يخبر رايبري بانني اريد مقابلته واخبرته انك تقيمين  : الجد

 عندي

 هل ستقابله وتسامحه يا جدي : ميهاف

 نعم فان قررت ان افتح بابي البني وحفيدي ولك انت يا عزيزتي  : الجد

 ال نريد ان نضغط عليك ولكن لك الخيار يا عزيزتي : هالجد

 على الاقل الى ان تقرر ي الرجوع الى السعوديه نريدك بيننا  : الجد

 سوف افكر في الامر واتمنى ان ال يزعجكما قراري  : ميهاف

 نحترم قرارك مهما كان عزيزتي ولكننا نرحب بك بيننا ويسعدنا وجودك : الجد

 عن اذنكما اريد الذهاب الى غرفتي  : ميهاف وقفت
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غرفتك يا عزيزتي فهناك دعيني اذهب معك الى  : وقفت مع ميهاف هالجد

 الكثير لنتحدث عنه

 

الباب  هحقتها فتحت املرافق هلين الغرف همشت ميهاف ويدها بيد الجد

 ودخلوا جوا 

 تعالي بقربي يا صغيرتي اريد التحدث معك : جلست على الكنب هالجد

 ...نعم ياا : ميهاف مشت وجلست جنب جدتها

 معها من القلب قبل اللسان افهم ترددك وال استعجلك بل اريد س : هالجد

 .........: ميهاف ابتسمت

لقد راق لي الفص الاملاس على  هوجذاب هابتسامتك جميل : ابتسمت لها هالجد

 اسنانك

 ابتسمت ميهاف وهي تتذكر موقف فيصل منها ملى درا انها حطته 

 شكرا  : ميهاف

 اتدرين انك تشبهين والدتك كثيرا  : هالجد

 اف وعدلت اكتافها على وراء نزلت الجاكيت من ميه
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لقد اخذتي من .. هفرنسيه عطر  هجدا يا عزيزتي انت ورد هانت جميل : هالجد

ونفس ..ونفس الطول .. هنفس البشر ..ابنتي العيون الخضراء والبياض 

 من الحزن على بنتها  هنزلت دموع الجد...الحضور 

لقد  : طفميهاف تأثرت بدموع جدتها ورفعت اصابعها ومسحت دموعها بل

 انني تخيلت نفس ي اعيش معكما  هتحدث كثيرا عنكما لدرج

 سامحيني يا صغيرتي  : همدت يدها وحضنت ميهاف بقو  هالجد

 ال تبكي يا جدتي ال تبكي  : ميهاف

 اخرى  هعيديها اريد سماعها مر  : هابتعدت شوي وضحكت بفرح هالجد

 حسنا يا جدتي  : ميهاف

في حياتي  هفعال انت ارق مخلوق رائي هئعانت را : تمسح على شعرها هالجد

 هاتمنى لك السعاد

 شكرا جدتي : ميهاف

 تصبحين على خير عزيزتي  : هالجد

 تصبحين على خير  : ميهاف

ايش تسوي دوبها  هوميهاف مي عارف....وخرجت من عند ميهاف  هوقفت الجد

كر ومي قعدت تفكر في حالها وتف..الي نامتها  هالطويل همن النوم هصاحي
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بفيصل ايش راح يسوي لو درا انها راحت من عند خالها وسكنت عند جدها 

 اذا قررت انها تسكن عندهم 

من بعد كل هذي السنين تجي ) رمت نفسها على السرير العريض وتقلبت 

هل اسامحك واسامح ظلمك ملاما .. تبي تمحي املاض ي بكل سهوله... ياجدي 

 ( واعيش عندك ..ولي 

 هان جدها وجدتها مو مسلمين ضايقتها مر  هحقيق هخايفميهاف قعدت وهي 

 هي تتمنى انهم يسلموا  هصراح..

ايش راح ..لو درى فيصل ان جدي وجدتي مو مسلمين ) ابتسمت بسخريه 

سوداء تضاف للنقاط السوداء لي في  ههذي نقط هبصراح... هفعل هيكون رد

 (فيصل  هحيا

شكلي لو ... الزم اكونا قوى من كذا ... انا الزم اطلع فيصل من حياتي 2ميهاف 

 (جاء راح اطلب منه الطالق 

بس الي سواه فيصل فيها الشهر الي فات زاد من  هميهاف خافت من كبر الكلم

 هوشعورها انه عندها جد وجده وخالها وولده اعطاها قو ...قهر ميهاف منه 

 انها فكرت انها تستقر في فرنسا  هلدرج

استقر .. ههه اكيد ا ن اخر برج عندي طار هه)ميهاف ضحكت بصوت عالي 

حتى لو طالبته ...فيصل بيتركني بحالي اشك .. حتى لو فكرت ...بفرنسا 

 ( انه بيهددني باهله واهلي  هبالطالق عارف
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وفتحتها وهي تستنشق الهواء العليل البارد  هقامت ومشت لين النافذ

 ارتعشت ميهاف من البرد 

 احبه ...احبه ...احبه  هبقو  هخمدت يدينها الى اعلى ش ي وصر 

من الحرير  هتضحكت على نفسها وراحت بدلت مالبسها ببيجامه رمادي

وتوضت وصلت العشاء وجلست تدعي هللا انه يختار لها الخير ويوفقها ومن 

واحميه من .. هواحفظ..يارب سامحني )غير شعور لقت نفسها تدعي لفيصل 

 (كل شر 

 هت وهي شايله هم فيصل وتدعي له كل صال ما تدري ليش طول الشهر الي فا

 خافت من دعوتها عليه مع انها ما كانت قاصده

مع انها قامت من  هانسدحت على السرير وما تدري كيف جاها النوم بسرع

  هبسيط هفتر 

 هونور الشمس الي بدء يدخل مع النافذ هاستيقظت على نسمات الهواء البارد

 عن وقتها  هاخرت الصال قامت وتوضت وصلت الفجر وزعلت انها 

  هدخلت عليها املرافق

 صباح الخير مودمزيل ميهاف  : هاملرافق

 صباح الخير  : ميهاف

 فرانسوا ان ناتي بالفطور الى جناحك هلقد طلبت السيد : هاملرافق
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 فيها الفطور  هالي تدفع عرب هواشرت الى الخادم

 هل تناولت جدتي الفطور  : ميهاف

 باكرا  هتناولنعم هي ت : هاملرافق

  هفي الشرف هحسنا ضعي : ميهاف

من  هالي تاخذ شكل دائري وفيها كرسيين وطاول همشت ميهاف لين الشرف

 لها سور بسيط مثبته فيه احواض ورود  هالخيزران والشرف

واملربى  هجست على الطاوله ومست اله قطعه من الخبز الفرنس ي بالزبد

 وبدئت تاكلها 

 فرانسوا تريد مقابلتك بعد الافطار  هالسيد : هن القهو تصب لها فنجا هاملرافق

 سوف انزل لها يمكنك النصراف : ميهاف

 عفوا ولكنني لم استلم العمل الا يوم امس  : هاملرافق

 وماذا يعني  : ميهاف بعدم فهم

بك وال استطيع تركك قد  هخاص هلقد عيني السيد فرانسوا مرافق : هاملرافق

  يعتبره تقصير في العمل

 انني انا التي امرتك بذلك هسوف ابلغ : ميهاف بتفهم

 لك ما تريدين  : هاملرافق
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تبديل املالبس واختارت فستان  هميهاف انتهت من فطورها وذهبت لفرف

ولبست معه بوت طويل باللون املوف  هقصير باللون الابيض فوق الركب

شقر مسدول الغامق وحزام على الخصر باللون املوف الغامق خلت شعرها الا 

 وبالشر موف فاتح هبحريه وحطت قلوس موف فاتح وماسكرا زيتي

ابتسمت وهي تحس بالرضاء من مظهرها الانيق اخذت ايشارب من ايف سان 

 لوران ابيض 

 هالن جدها وعدها امس ان كل العاملين في قصر  هوهي مرتاح هومشت بثق

 راح يكونو من النساء علشان تاخذ راحتها 

جدها وجدتها كانو واقفين اسفل ..والعيون الزرقاء تراقبها نزلت من الدرج 

ابتسمو من مظهرها الراقي  هالدرج بيطلعون بس ملى شافو ميهاف نازل

على الاخر النها  هوطريقتها في املش ي الي خلتهم ينظرون لها وعيونهم مفتوح

 امس نزلت وهي متحجبه حجاب كامل 

 الخير جدي  صباح : ميهاف تبتسم النها متفهمه موقفهم

قيلت لي في  هاخيرا سمعتها منك انها اجمل كلم : الجد فتح يدينه وحضنها

 حياتي 

لقد تاخرتي علينا واردنا ..صباح النور ياصغيرتي  : تحضن ميهاف هالجد

 الصعود لرؤيتك 
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تعالي لنتحدث  : هالداخلي هالقاع هالجد يلف يده على اكتافها وياخذها جه

 قليال 

 هالكبير  هالداخليه وميهاف تطالع في الاثاث الراقي للقاع هجلسوا في القاع

  هالفرنسي هوالنوافذ الكبير 

 لقد خفنا كثيرا  : هالجد

 ملاذا كل هذا الخوف  : ميهاف ابتسمت

 خفنا ان تقرري الذهاب عند رايبري وتتركينا  : الجد

 كرهك لنا الننا لسنا على دينك  هخفنا من فكر  هبصراح : هالجد

ملاذا هذا التفكير صحيح انني  : كت يد جديها النها جالسه بالنصميهاف مس

 ضايقني انكما غير مسلمين ولكني لن اعملكما بجفاء 

فديني الاسالمي والحمد هلل اوصانا على بر الوالدين والاحسان لهما حتى لو 

 كانا غير مسلمين بشرط ان ال اشرك باهلل تعالى ا وان اخرج من ديني 

هذا ما اردت ..ما الا اذا عارضتم أي من تعاليم ديني الاسالمي فانا لن اخالفك

  هان اخبركما اياه من البداي

يا عزيزي لن نجبرك على ش ي  هوانت حر  : انها ما ترفضهم هالجد من الفرح

 اعدك بذلك 
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ال نؤذي مشاعرك او نجرحك سندع لك  : تضم يدميهاف لصدرها هالجد

 تاحي معنا نحن فقط نريد ان تر  هالكامل هالحري

 ميهاف مدت يدينها وحضنتهم وهي تدعي هللا انه يهديهم ويدخلوا في الاسالم 

 حول القصر  هما رايك يا عزيزتي ان اخذك في جول : الجد

 ....حسنا ال بئس ولكن  : ميهاف

من اجلك لذلك  هعزيزتي لقد اعطينا الخدم الرجال اجاز  : تقاطعها هالجد

 يدين في التحرك كما تر  هلكي الحري

 ال ال اريد ان اوؤذي احد سوف ارتدي حجابي  : ميهاف

  همن قال اني سؤؤذي احد انا قلت اجاز  : الجد وفق ووقفها معه

مش ى هو ميهاف وفرجها على القصر الرائع املكون من عشر غرف نوم في 

للرقص من غير  همخصص هاستقبال وقاع هالاعلى وقاعتين في الاسفل قاع

  هالورود الرائعب هاملزروع هالحديق

دخلوا مكتب الجد في الاسفل وكان باللون الاسود الراقي وعليه الب توب 

 \على الجدار  هوشاش

 (يا ترى انت فينك يا فيصل )ابتسمت ميهاف وهي تتذكر مكتب فيصل 

+++++++++++++++ 
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املستشفى ويراقب  هالي تطل على حديق هوافق قدام النافذ هثاني هفي جه

بعضهم اطفال ..و املمرضات الي يساعدهم .. هون في الحديقاملرض ى الي يمش

 ....وبعضهم كبير في السن 

وهو يحس بالم الجرح الي نجى منه ويحمد هللا على انه طلع ... وتنهد بضيق 

وطمئنه كالم الدكتور انه نهايه الاسبوع يشيلو ..  همنها بس بجروح عميق

 الضما د الي عليه

الي طافت عليه حس بثقل  هره من املرات الاربعما م هشهرين مرت عليه ثقيل

 في حياته  هاو خطر املرات الي كانت حاسم

 هالي بيده وجلس يتامل جمال صاحبتها الي اسره من اول نظر  هرفع الصور 

عرف الظتها انها .. هطاف خيالها في باله وهو في اصعب الحظات حياته الخطر 

 غباء عاملها بكره  هعلى كل لحظو ..ندم على قسوته لها .. ملكت قلبه وروحه 

طول الوقت الي فات وهو يكابر ويتسلح بالغرور والكره ويذكر نفسه باملاض ي 

 .. هضعفه الوحيد هما يبي يضعف النه عارف انها نقط..الي مات 

بس معها يحس ..على كثر ما مر في حياته من حريم وعلى قد ما تزوج مسيار 

 ...يهتم بانثى  هاول مر ...يحب  هاول مر ..انه انسان جديد 

ابتسم بقهر وحزن وضيق الحين يحس انه ضعيف ومحتاج لوجودها بقربه 

 ..على قد مو حارم نفسه من قربها 
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له  هحبها حب بالنسب... من بين كل النساء الي في عالم وقع في غرامها 

الي  هالحب والبراء هوالي صعب عليه زياده نظر .. الن ظروفه صعبه ..مستحيل 

 ..ها في عيونهايشوف

وهو يراقب فرحها همن امس ما نام وهو يعيد الس ي دي لعشرين مر 

في عيونها وهي  هيشوف الفرح...الي اشتاق لها موت  هوضحكاتها املبحوح

الحجاب  هما تغيرت كثير نفس طريق... تتسوق مع جدتها في اسواق باريس 

أي ثمن بس الي مستعد يدفع  هالنظرات الخجول..  هالواثق هونفس املشي

... ااااااه صرت ما اقدر اخبي مشاعري وال اقدر اتحكم فيها ...يشوفها بخير 

 احبها موت ...احبها 

وجد ميهاف من قبل من اربع سنوات ملى شاف  هفيصل كان يعرف بجد

وملى سأله قاله ان عنده  هصورتها على مكتب جدها واستغرب انها محجب

 هومحجبه وانها زيه سعودي همسلم هحفيد

 

 صحى من سرحانه على صوت الجوال 

 السالم عليكم  : فهد

 وعليكم السالم  : فيصل

 كيف حالك يا طويل العمر بشر عن صحتك : فهد
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 ترى انا حاتيك كثير ...  هانا بخير اهم ش ي انت طيب وبصح : فيصل بحزن 

يا طويل العمر كلها كسر خفيف في يدي وان شاء هللا  هههه ايش دعو  : فهد

 فك الجبس اليوم ا

 وااله يا فهد انك مخلص معي اشكرك على الس ي دي  : فيصل

الي وليتني  هالعفوا هذا عملي استاذ فيصل ونا اتمنى اني اكون قد الثق : فهد

 واتنمنى ان الس ي دي وصلك ..اياها 

 عليها  هبس وص ي فريق الحراس... ايه وصلني امس  : فيصل

 جدها محرص عليها  بس ترى حتى..ابشر يا طويل العمر  : فهد

 انا عارف و متاكد ان السيد فرانسوا راح يسوي كذا  : فيصل

 هعفوا كيف يعني السيد فرانسوا ما يعرف أي ش ي عنك وعن السيد : فهد

 ميهاف 

  هتفكير  هعند صديقي بييار وعرفت طريق هملى قابلته مر  : فيصل

 قصدك ملى صرنا نتعامل معهم قبل اربع سنوات  : فهد

 واللي كنت مستغرب له انه ذكر ان عنده بنت بس ما ذكر ولده : فيصل

انا ثقلت عليك بالعمل وحدك بس انت عارف اني ما ابي احد يعرف  : فيصل

 ش ي 
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 استاذ فيصل اذا تحب اعلم الاستاذ عبد العزيز  : فهد

 ال يافهد الوقت مض ى والحمد هلل سليم اهم ش ي اننا بخير  : فيصل

والاسهم انا متابعها بنفس ي وباقي الاعمال وزعتها ابشرك السوق تمام : فهد

 على املدراء املسؤلين وانا اتابعهم زي ما طلبت من غير ما يحسوا بش ي 

  هاتبع نفس التعليمات السابق : فيصل

 ابشر طال عمرك بس ممكن اسأل  : فهد

 تفضل  : فيصل

  هانتب تظل في املانيا او بترجع للسعودي : فهد

سبوع راح يسمحون لي بالخروج وراح اعطيك خبر علشان نهايه الا  : فيصل

  هالخاص هتقلني بالطيار 

 تم طال عمرك توص ي بش ي  : فهد

 ال بس انتبه لنفسك  : فيصل

+++++++++++++++++ 

الاستقبال في قصر السيد فرانسوا الي مليانه من املجتمع الفرنس ي  هفي قاع

 هنساء بفساتين السهر الاستقراطي الرجال بالبدل الرسميه السموكن وال

  هالراقي
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تنهدت ميهاف بضيق وهي تطالع في الوجوه الي قدامها من الفرنسيين صار لها 

 هشهر من يوم سكنت عند جدها وهو كل نهايه اسبوع يوم االسبت يقيم حفل

 في قصره ويجمع كل اصحابه ويعرفهم على حفيدته وحفيده جاك 

حضر بحجابها الكامل ومن غير زينه الجد والجده ما عارضوا ميهاف الي كانت ت

  هحتى انهم ما يضغطوا عليها تجلس الخر الحفل... وال مي كاب 

ومن غير .. من كاسات الشراب الي يدور فيها السيرفس  هميهاف متضايق

الا .. العشاء الي ما تقدر تأكل منه النه يا للحم خنزي او مطبوخ بالشراب 

 هبعض الاصناف الصغير 

 ت رايبري انتبهت على صو 

 ما بك يا صغيرتي ملى كل هذا الضيق : رايبري 

 ال ضيق وال ش ي  : ميهاف ابتسمت

عيد  هبمناسب هالحفل هاليوم يومك والليل : جاك الي حط يده على اكتافها

 ميالدك فابتهجي 

 من املجتمع املنفتح امامي  هانا سعيده ولكنني متضايق : ميهاف

فما الذي  همنذ بداي الحفل هويه جانبيعزيزتي انك تجلسين في زا : رايبري 

 يضايقك 
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من النظرات على لبسك املحتشم وحجابك على  هجاك ؛ اعرف انك متضايق

 راسك ولكن مع الوقت سيفهمون 

  هصغيرتي الحلو  : الجد يقاطعهم

 مرحبا يا جدي الحبيب  : ميهاف ابتسمت لجدها

 جميله اود سماعها كل حين  هيالها من كلم : الجد

 اذا يا جدي الحبيب نحن نحبك   :جاك

 انا فخور بكما  : الجد مسك يد ميهاف وجاك بيده

 شكرا جدي  : جاك

 هممكن يا صغيرتي اريد ان عرفك على صديق عزيز على وهو من العائل : الجد

 هو وزوجته 

يستئذنها في التعرف على معارفه واهله  هميهاف مشت مع جدها الي كل مر 

 ا وكان يتقبل بعض الاحيان صدها النه ما يبي يضغط عليه

 ميران اقدم لكما حفيدتي الغاليه ميهاف  هالسيد والسيد : الجد

مرحبا ومد يده لكن ميهاف الي كان نظرها على الارض وتتهرب  : السيد ميران

 يمين ويسار 

 انها ال تصافح الرجال  : الجد
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 مرحبا ميهاف  : ميران هالسيد

 مرحبا  : هاطيارستقر  هميهاف مدت يده وبطريق

وانها تغطي هالسيد ميرا ن زي الكل يسمع ان حفيده السيد فرانسوا مسلم

 شعرها وما تتكلم كثير مع الرجال 

  هعيد ميالد سعيد واتمنى ان تتقبلي هديتي املتواضع : السيد ميران

 ميهاف اخذت الصندوق منه  هرهيب همد هديه بصندوق صغير مغلف بطريق

 شكرا لكما  : ميهاف

 عطته املرافقه واستئذنت جدها بتطلع فوق ا

ال اريد ان احرجك ولكن تمنيت ان تطفي الشمع وتقطعي الكعك  : جدها

ولكني انتظر احد اصدقائي الاعزاء وبعض من رجال الاعمال الذين تعاملت 

 معهم

  هحسنا جدي سوف انتظر لفتر  : ميهاف بصبر

حس بشعور غريب القصر وت هتناظر في حديق هومشت وقفت قدام الشرف

انها رفعت يدها على قلبها علشان  هومي عارفه السبب لدرج هقلبها يدق بسرع

 تهدي من دقاته 

 شافت ميهاف وخافت عليها مشت لين عندها  هالجد
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 ما بك  هحلوتي الصغير  : الجده

 ال ش ي انا بخير  : ميهاف انتبهت على صوت جدتها والتفتت لها

الحفل اريدك  هاليوم انت نجم : لى راسهاابتسمت بحنان ومسحت ع : الجده

 سعيده فهذا اول عيد ميالد نحتفل به لك 

 هههه  : هالاحتفال بعيد امليالد من اصل هميهاف الي مي مقتنعه بفكر 

 هانت جذابه وجميل : راق لها ابتسامه ميهاف الي بان منها الفص املاس ي هالجد

 جدا 

 شكرا يا جدتي وحضنت جدتها  : ميهاف

 الكون  هـآإت جوهر منتدي

 

www.z55z.com 

صغيرتي ميهاف اريد ان اعرفك على صديقي العزيز ورجل  : قاطعهم الجد

 اعمال بارز اتعامل معه 

حسنا  : ثانيه وانا اقابل معازيم جدي ياربي وهللا طفشت هميهاف بضيق مر 

 جدي 

  همشت مع جدها بثق
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 هيل بذيل واكمامجمال الفستان الذهبي الطو  هكان يراقب مشيتها الواثق

والايشارب  هوحشم هاملمتده السفل الفستان الي يلتف حولها باناق هالطويل

 الذهبي والي يلف وجهها الجميل لين الذقن ومنزلته على الجبهه

.. خاف ان مشاعره تخونه ..زادت دقات قلبه ويحس انه موقادر يمسك نفسه 

 على وجهه وهويسيطر على نفسه  هرسم ابتسامه غامض

 ميهاف  هالسيد بييار والسيد فيصل اقدم لكما حفيدتي الصغير  : جدال

ميهاف سمعت الاسم الي حلمت كثير فيه ورفعت عيونها تتأكد من الي تسمعه 

 هونظرات عسليه ذباح همعتاد هوشافته واقف جنب بييار الفرنس ي بثق

 هالي تلمع بيده نفس الحضور نفس الثق هالي البسها والساع هللبدله الرسمي

ما قدرت تنزل عينها منه وهي تشوف انه فيه ش ي متغير كانه نحفان او باين 

 عليه تعبان 

 من غير شعور تعلقت بذراع جدها الي موفاهم ش ي 

 انها خجوله سيد بييار وسيد فيصل  : الجد

 عيد ميالد سعيد ومد هديته  : بييار

 عيد ميالد سعيد ومد هديته : فيصل

ثانيه كانت تبي تفهمه انه  هعت عيونها له مر ميهاف حست بصوته متغير ورف

 بس فيه ش ي منعها ونزلت دمعه الحظها فيصل ..وال ش ي عنها 
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 عيد ميالد سعيد لحفيدتك  : فيصل نظر للجد

 عيد ميال سعيد لحفيدتك  : بييار

ان  هميهاف نظرت للحرس الي خلف فيصل اليوم جابي معه بس اثنين والغريب

 روح معه كل مكان انه ي هفهد مو معه العاد

اطفأت الانوار ودخل السيرفس وهو يدفع عربه فيها تورته كبيره وعليها شموع 

 التورته كانت على شكل دائري ومزينه بورود بيضاء وورديه  هصغير 

 بفيصل  هالجد سحب ميهاف الي عيونها متعلق

 هيا لنتجمع الطفاء شمع ونقطع التورته  : الجد

ها ووقف خالها وجاك جنبها وتجمع الحضور ميهاف وقفت بين وجدها وجدت

 للحضور  هحولهم وواشتغلت املوسيقى الكالسكيه املصاحب

الجد طلب من ميهاف انها تطفي الشمع وصفق لها الحضور وبدئت في تقطيع 

 التورته وتوزيعها على الكل 

الرقص وبدوء في  هبعد الانتهاء من تناول التورته توجهه اغلب الحضور لقاع

 الرقص 

ايش  همي عارف همن شوفت فيصل بصراح هميهاف تحس بمشاعر متلخبط

منه يعاقبها  هوكانت خايف... تسوي بعد ما فيصل عرف بامر جدها وجدتها 

 علشانها ساكنه عند جدها وما سمعت كالمه وجلست عند خالها
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وطلعت برى ولفحح وجهها الهواء البارد  هتنهدت بصمت ومشت لين الشرف

سحبت  هوجلست على الكراس ي في الحديق هه للحديقومشت عبر الشرف

خلفها لفت وشافت  هحولها وحست بحرك هالايشارب من شعرها وتركته بحري

هو الحرس بعد ما استئذن بيطلع لن  هفيصل يمش ي بخطواته الواثق

 الصداع بدء معه

مش ى عبر ..على الكراس ي وعرف انها ميهاف  هفيصل لفت انتباهه الي جالس

 ووقف قدامها املمر لها 

 بس هو اسرع منها مسك يدها ودارها له ..ميهاف من الخوف وقفت بتهرب 

 تستقبل زوجها  هوين الناس يا ميهاف كذا الوحد : فيصل

الي تركتني فيها  هوهللا ما اعتقد ان الطريق: ميهاف تحس فيه ش ي غريب

  هاليق هتخليني استقبلك بطريق

 ه يا ميهاف ههههه وهللا وطال لسانك زياد : فيصل

 اترك يدي لو سمحت  : ميهاف تكابر

 ......... : فيصل ما عاد يقدر يقس ي عليها

حضرتك ..انت ظلمتني كثير ...ليه تحسب اني باستمر ساكته لك  : ميهاف

 على نار شهرين ما اعرف راس ي من رجلي هعايش حياتك ومبسوط وانا جالس

 ك ال تنس ي انك انت الي اخترتي تروحي لخال : فيصل
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 من القهر الي عاملتني فيه  : ميهاف

 وما راح انساها منك هصغير  هابي منك خدم : فيصل بهدوء قربها منه

 ميهاف مي مصدقه ا ن الي يكلمها فيصل بس متأكده انه فيه ش ي غريب 

 ايش تبي  : ميهاف

ابي اكلم امي وابيك تكلمينها وما ابيها تحس بأي ش ي واننا في  : فيصل بهدوء

 نا شهرينجزيرتي ل

وال أي وجهه جديد انضايف  هال وهللا وليه ما تخلي رانيتو  : ميهاف تكابر

 يقوم بالواجب  هللقائم

 وجه جديد : فيصل بعدم فهم

ايه والا  : ميهاف الي كانت تحسب ان فيصل مختفي متزوج والا يراض ي رانيا

 صحيح نسيت انه مالي حق اسأل عن زوجاتك 

حليلها كل هذا غيره علي وهللا لو )وجهها  فيصل قربها منه وانفاسه على

 (تدرين وين كنت كان متي من الخوف 

 هسامع...ال تنسين اني انا فيصل ياميهاف  : فيصل

 ال ماني سامعه  : ميهاف

 عيدي ايش قلتي  : فيصل مسك يدها
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 اترك يدي عورتني اهئ اهئ وبدت الدموع تنزل منها  : ميهاف

وملها في حضنه  هحها باطراف اصابعفيصل ما عاد يستحمل دموعها مس

حس بألم بالجرح الي على كتفه بس ما يبي ميهاف ..وهويمسح على راسها 

هو وقته تجيني الحين ) هذا من غير الصداع الي بدء يجيه ...تحس فيه 

بعد بتحرمني من الحظاتي ... هموكفايه انك حارمني من الامل في الحيا..

 (حها وامش ي بسرعه قبل ما تحس انا الزم اصال ....معها  هالبسيط

 انا اسف خالص ما ابيك تكلمين امي .... انا  : فيصل

 فيه نظره غريبه  هميهاف رفعت راسه ونظر 

 فيصل انت فيك ش ي  : ميهاف

 يا ميهاف انا خارج  همع السالم.. ما فيني ش ي  : فيصل وجهه بدء يتغير

 ود في وجهه والدنيا تس هتركها ومسح على شعرها ومش ى بخطوات ثقيل

 استاذ فيصل انت بخير  : البودي قارد

 ....طلعني ...انا  : فيصل تنفسه يضيق

مشت ..ميهاف كانت تراقب فيصل وما عجبها فيصل من البدايه فيه ش ي 

 شافته يترنح والبودي قارد يسنده  هوراءه وفجأ

 ميهاف من غير شعور ركضت للبودي قارد حتى نست تحط الايشارب عليها 
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 فيصل رد علي ..ايش فيه فيصل  : ميهاف

 للمستشفى  هراح اقل: البودي قارد

 شويه صداع ويروح  هابعدي عني وانت وديني للفل : فيصل بالم

 ال ماني مبعده وراح تجي معي  : ميهاف

 شيل الاستاذ فيصل معي لفوق  : ميهاف تكلم البودي قارد

ي وصعدت ومشت وهي تسند فيصل من الحارس ودخلت من الباب الخلف

 لفوق لغرفتها من غير ما يشوفها احد 

 حط الاستاذ فيصل على السرير : ميهاف

 فيصل الي مقاومته ضعفت استسلم وهو يتأوه من الصداع 

طلع البودي قارد برى الغرفه وميهاف فتحت النوافذ علشان يدخل الهواء 

 لفيصل وطلبت من املرافقه تتصل على الطبيب 

ت جزمته واستغربت من الاثار الي على رجلينه نزلت ميهاف طفت الانوار ونزل

والخوف  هالعنق وبدئت تفك الازارير وصرخت من الفجع هالجاكيت وربط

وهي تشوف الضما دالي مغطي صدر فيصل من اعلى الكتف الى اسفل 

 البطن 

ان فيصل يصير له مكروه او انه  هبكت بخوف على فيصل لحد الجنون فكر 

 والي زاد من خوفها كلمتها الي قالتها له .. تها يختفي من حياتها ارعب
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 ص و ت ... ابي ..ما ..اوش  : فيصل

 اهئ سامحني وهللا ما قصدي  : ميهاف من غير شعور حضنته وبكت على كتفه

 فيصل الي يعذبه تعلق ميهاف فيه الي ماله امل 

 ااااه الم فضيع ..ميهاف ال تبكين  : فيصل

ين ما جاء الطبيب حق جدها لبست ميهاف جلست تسوي له مساج ال

 الايشارب وفتحت له الباب 

 لقد طالبتيني مودمزيل ميهاف  : الطبيب

 مهدئه  هنعم اريدك ان تعطيه حقن : ميهاف باحراج

 حاضر  : الطبيب

الي جلست طول ...الطبيب حق فيصل بابره مهدئه وخرج من عند ميهاف 

 ه الليل وهي تسوي مساج لفيصل ودموعها تنزل علي

وملى حست انه نام قامت اخذ ت شور ولبست بيجامه ورديه من الساتان 

 الناعم وتوضت وصلت و جلست تدعي لفيصل ان هللا يشفيه ويحفظه

نزلت  همشت لين عنده وجلست على السرير تمسح على راسه وابتسمت وبخف

 وقبلت جبينه سحبت اللحاف عليه ونامت جنبه بهدوء 

 ..يداعب وجهها وتسحب اللحاف عليها تقلبت وهي توخر الش ي الي 
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 ههههه صباح الخير : وهي تسمع صوت ضحكات فيصل هوجلست من الفجع

 صباح النور كيفك الحين ان شاء هللا احسن  : ميهاف ابتسمت احلى ابتسامه

الحمد هلل بس اعذريني اذا سببت  : هفيصل متمدد جنبها وراسه على املخد

 لك أي احراج 

 احراج وال ش ي وبعدين انت كنت تعبان ال  : ميهاف بخجل

بس ماني قادر اصلب طولي احس الدنيا تدور  هصحيت قبل ساع : فيصل

 فيني 

 ال وليش تقوم خليك منسدح لين تتعافى  : ميهاف باهتمام

 ميهاف انا بغرفتك ببيت جدك  : فيصل

 انا ما راح اقول ش ي  : ميهاف احمرت من الخجل

 دك ايش يعني بتخبيني عن : فيصل

الين ما ..راح اقول اني تعبانه وابي انام  : هميهاف رجعت انسدحت على املخد

 وحرسك انا صرفتهم امس .. واخرجك من غير ما احد يحس  هالقي فرص

 فيصل مسك يدها وقبل اطراف اصابعها ميهاف انحرجت وجت بتقوم 

 ليش تقومي موقلتي انك راح تنامي  : فيصل

 ...ايه بس  : ميهاف بحياء
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 ايه بس ايش  : فيصل قربها منه زياده

 وعيونها ..فيصل ابتسم وقبل جبينها ..له بخوف وحياء  هميهاف نظر 

 انا لو ايش ما سويت ما راح اوفي بحقك : فيصل

 ميهاف قلبت حمراء وفيصل يقرب منها ويدفن وجهه في شعرها الحريري 

 طول الشهرين الي فاتو وانا افكر فيك : فيصل

 .....انا  : رب فيصل الحانيميهاف ارعبها ق

فيصل رفع وجهها باطراف اصابعه وقربها منه اكثر واكثر وحست بانفاسه على 

 خدها 

 حبيت ا جاوبك على مشاعري بغيابي عنك  : فيصل

 واجيك ..اتغرب واسافر عن عيونك 

 يجيني عطاااك.. واتحرى من اللهفه 

 و اذكرك واحتويك ..واهجرك واتناس ى 

 خالني امش ي وراكشفت كيف الغال 

 وهللا انك بقلب الصاحب اللي يبيك 

 ال يحدد لقاك في نهار املوادع دمعه ترتويك.. لكن الوقت عيا 
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 ضمني يوم مالك بالحنايا شريك 

 .. والثالث حبيبي هواك .. وانت .. بس انا 

ودعوته الواضحه ... هميهاف ارتعشت من الخوف من مشاعر فيصل الصريح

 (في قلب فيصل شريك؟؟؟معقوله انا مالي )

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ....اشتاااق لك 

 ماهي حروف يضمها حضن الورق 

 ...اشتاااق لك 

 همس القلوب يزفها ليل الارق 

 ...اشتاااق لك 

 بسمه خجول تعانق انفاس الشفق

 لبي فؤادي يا من الروح وين انت ؟؟؟
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 يا للي حياتي دون وصالك والش ي 

 رب الكون مشتاق لك انتاقسم ب

 شوقن يساوي حياتي ولعيوني ض ي

 لبي الوفا وانا الوفا لك تكونت 

 لبي الحنين اللي حوى النور والض ي

 البارت الثامن عشر

 

 ميهاف قلبت حمراء وفيصل يقرب منها ويدفن وجهه في شعرها الحريري 

 طول الشهرين الي فاتو وانا افكر فيك : فيصل

 .....انا  : الحاني ميهاف ارعبها قرب فيصل

فيصل رفع وجهها باطراف اصابعه وقربها منه اكثر واكثر وحست بانفاسه على 

 خدها 

 حبيت ا جاوبك على مشاعري بغيابي عنك  : فيصل

 واجيك ..اتغرب واسافر عن عيونك 

 يجيني عطاااك.. واتحرى من اللهفه 
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 و اذكرك واحتويك ..واهجرك واتناس ى 

 مش ي وراكشفت كيف الغال خالني ا

 وهللا انك بقلب الصاحب اللي يبيك 

 ال يحدد لقاك في نهار املوادع دمعه ترتويك.. لكن الوقت عيا 

 ضمني يوم مالك بالحنايا شريك 

 .. والثالث حبيبي هواك .. وانت .. بس انا 

ودعوته الواضحه ... هميهاف ارتعشت من الخوف من مشاعر فيصل الصريح

 (فيصل شريك؟؟؟معقوله انا مالي في قلب )

الصداع الي جاه  هاملتها من قو  هفيصل نزل راسه على كتفها وضغط بقو 

  هفجـأ

 فيصل رد علي : فيصل الي كل مالها تزيد هميهاف بخوف من حال

الي تعود يأخذها من اربع  هفيصل عارف انه ماراح يفيده ش ي غير الحقن

 سنوات 

 فـ هـ د : فيصل بهمس متألم

ومسكت جواله  هفهد رجعت فيصل على املخد ميهاف فهمت انه قصده

 ودورت اسم فهد واتصلت عليه 
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 انه شاد على يدها  هالجوال يرن وميهاف قلبها يرتجف من الخوف عليه وخاص

 الو استاذ فيصل  : فهد

 اهئ اهئ  : تتكلم هميهاف تبكي مي قادر 

 طيب هو فين ... انت مين ... استاذ فيصل فيه ش ي ووينه  : فهد

ان فيصل بدء يتشنج بين يديه رمت  همن البكاء خانتها قوتها وخاصميهاف 

قماش بفمه علشان  هوحاولت تتصرف ودخلت قطع هالجوال وصرخت بحد

 ما يبلع لسانه ومسكت يدينه وهي تدعي له في سرها ودموعها تنزل 

فهد من الخوف على فيصل سأل الحرس عنه النه الي يعرفه انه امس كان في 

واصر انه يروح لحاله واعطى  همالء الي يتعامل معهم في التجار الحد الع هحفل

 هفهد اجاز 

 وين استاذ فيصل  : فهد

  هفي القصر الي فيه الحفل : الحارس

 نعم  : فهد

 طلعته لغرفتها وصرفتنا هوفيه وحد هتعب نهايه الحفل : الحارس

 ايش هذا الكالم فهمني  : فهد
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تاذ فيصل جلس يتكلم مع وحده اس هواحنا خارجين من الحفل : الححارس

 وسمعت يقول لها ميهاف 

فهد استنتج ان فيصل جاته الحاله وانه الزم يجيب الطبيب الخاص بفيصل 

اتصل على الطبيب وطلب يجهزوا ... النه الوحيد الي يعرف يتعامل مع حالته 

  هوتوجهه مع الحرس لقصر الي فيه الحفل هالسيار 

 هللا يستر انا خايف  : فهد

اتطمن الاستاذ فيصل ان شاء هللا بخير اخر فحص اثبت التقدم في  : طبيبال

 الفضل  هحالته الصحي

 انت ما تدري قد ايش انا خايف عليه  : فهد

 طاملا ان بدئت معه حاالت التشنج هذا تطور في الحاله  : الطبيب باهتمام

 أي تطور والي يرحم والدينك  : فهد

على الاقل يعرفوا يتصرفوا ..ما علم اهله  بس انا عاتب عليه انه : الطبيب

 معه 

 هذي ا ن اهله ما يدرون  هال استاذ فيصل حريص من الناحي : فهد

 اهم ش ي يكون عنده احد يعرف يتصرف اذا جاته الحاله : الطبيب

 عقلها  هفهد الي عرف انه عند ميهاف كان واثق من رجاح
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لوهم وبعد محادثات القصر وطبعا رفضوا يدخ هعند بواب هوصلت السيار 

 طلب فهد انه يكلم االسيد فرانسوا 

ميهاف وقالهم  هفهد طلب السيد..في هذا الوقت كانو نايمين  هالجد والجد

 انهم جايين منها 

 مع فيصل  هميهاف الي كانت مشغول هاتصلت على غرف هالبوابه الخارجي

  هدخلت عليها املرافق هفجا

 يدعى السيد فهد يريد مقابلتك  مودزيل ميهاف هناك شخص : هاملرافق

 ميهاف هوجود رجل في غرف هالي مستنكر  هميهاف وهي تشوف عيون املرافق

 يدخل حاال  هدعي : ميهاف

 الحين يجي فهد  : وانحنت على فيصل وهي تشوف عيونه املتقلبه على فوق 

 يدين فيصل  هوميهاف ماسك هدخل الطبيب وفهد الغرف

 عطيتوه أي ادويه ايش صار بالضبط وا : الطبيب

 هامس تعب واعطيته حقن : ميهاف الي مي البسه ايشارب ونست كل ش ي

  همهدئ

 اخرجها خارج استاذ فهد  : الطبيب

 غرزها في فيصل وبدء يهدئ  هوبسرع هفي شنط همن خزانه غريب هوطلع ابر 
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 ابعد عني ما راح اتحرك عنه  هميهاف بصرخ

 ميهاف راح نطلع كلنا  هسيد : فهد

 انت الي حطيتي القطعه في فمه  : يبالطب

 و..و... انا خفت يبلع لسانه ...ايه انا  : ميهاف من بين دموعها

 احسنت قمت بالعمل الالزم  : الطبيب يهدئ فيها

 انه يروح منها  هميهاف جلست على السرير جنب فيصل وكأنها خايف

 هكيف تحقنيانا اعطيته الابره وانت يا سيده ميهاف الزم تتعلمي  : الطبيب

 اذا كنت انا بعيد 

 علمني الحين  : ميهاف بندفاع ما حست بنفسها

 هههه الحين  : الطبيب ضحك

 ميهاف الاستاذ فيصل راح ينام وخليه يرتاح  هسيد : فهد

ميهاف وعيونهم مستغربه وجود رجال في  هعلى هي الاصوات دخل جد وجد

 حفيدتهم  هغرف

صغيرتي هل هناك أي مكره  : سريرالجد وهو ما شاف الي منسدح على ال

 ماذابك 

 ماذ هناك ومن هو  : قربت من ميهاف وهي تالحظ الرجال املنسدح هالجد
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 السيد فيصل  : الجد قرب اكثر

 عفوا هذا السيد فيصل الـ وانا مدير اعماله وهذا طبيبه الخاص : فهد

 ميهاف تورطت مي عارفه ايش تقول 

 يف يبررفهد حس فيها بس حتى هو مو عارف ك

 صغيرتي و على فراشها  هما الذي اتى به الى غرف : الجده باستغراب

بس هم غرب ... الجد الي عرف فيصل بس مو قادر يربط بين ميهاف وفيصل 

بس هم استغربوا من ميهاف الي دايم تبعد عن ..والعالقات عندهم عاديه 

 الرجال 

 انه زوجي  : ميهاف رمت نفسها في حضن جدتها

 زوجك  : بذهول  هجدالجد وال

 مسحت على رأسها  هالجد

طلع ..فهد استأذن انا والطبيب واذا اراد السيد فيصل ش ي انا في الاتصال 

 وميهاف تبكي في حضن جدتها  هفهد والطبيب من الغررف

انا عرفت انه تزوج منذ اشهر ولكننا .. لم يذكر لي من قبل انك زوجته  : الجد

 لم نلتقي خالل تلك الاشهر
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و احتاجت ال ..ولكنه تعب ليله امس ..اردنا ان نجعلها مفاجئه لكما  : هافمي

 الطبيب 

 هوملا لم تعلمينا نهايه الحفل لقد اختفيت فجأ : الجد

 هميهاف رجعت وجلست على السرير جنب فيصل وبخجل وهي عارفه طريق

 جدي انت تعرف اننا لم نتقابل منذ شهرين : هاملتححر  هتفكير الجد والجد

 ..تريدين الاستفراد به  هايتها الشقي : بمرح هجدال

جدتي انكي  : (عليه  هوانا داعي.. أي استفراد )ميهاف دمعت عيونها بحزن 

 تفهمين علي 

 ههههه اذا لندعكما لعاملكما الخاص : الجد

 وعندما يستيقظ نريد مقابلتكما معا لنتعرف على السيد فيصل  : هالجد

ل منذ اربع سنوات بسبب التعاملت بيننا انا اعرف السيد فيص : الجد

 املالي  هشخصيته وكذلك مركز  هواعجبني فيه قو 

 اهتمي به ياعزيزتي  : تغمز مليهاف هالجد

  هوملاذا لم تتصلي بطبيب العائل : الجد

لذلك ..وجاء امس ولكن فيصل لم يتحسن ..لقد اتصلت به  : ميهاف باحراج

 اتصلت بطبيبه الخاص ومدير اعماله 
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 صغيرتي ندعكما ترتحان الان  : لجدها

 نلتقي على العشاء  : الجد

 حسنا جدي  : ميهاف

 من عند ميهاف وهي من التعب رجعت نامت جنب فيصل  هطلع الجد والجد

تقلب يمين ويسار وهو يحس بالش ي الي جنبه ابتسم بحبور ويده تمسح على 

 الشعر الناعم 

 هاف مساء الخيرمي...ميهاف  : فيصل بهمس ويده على كتفها

 هوسالم ههال فيصل مسائك صح : ميهاف حست فيه وانقلبت جههته وبهمس

 محتاج ش ي  : جلست ومسحت على راسه

 ابي ماي  : فيصل

ورجعت له سندته  هميهاف قمت وجابت له كاس ماي من الطاوله الجانبي

 على املخدات 

 اااي  : فيصل يتألم من الجرح والصداع

  عليك قلبيبسم هللا : ميهاف بخوف

الي قالتها ميهاف من غير شعور وانحرجت  هفيصل وميهاف انتبهوا للكلم

 وقلبت حمراء 
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 انت الي قلبي  : فيصل بهدوء وحزن 

 اتفضل  : ميهاف انحرجت واعطته املاي واعطته حبه

 من الطبيب... ايش هذي الحبوب  : فيصل

 ايه ملى جاء امس فهد والطبيب  : ميهاف

 جلس جنبه على السرير وحط راسه على كتفها فيصل سحب ميهاف ت

 ايش صار سامحيني ما حسيت بنفس ي  : فيصل

 هوفجأ..كنا تنكلم  : (وال ايش صار معه ...ما يدري ايش قالي  همعقول)ميهاف 

 ..تعبت وبديت تتشنج واتصلت على فهد 

 هذا اخر ش ي اذكره وبعدين : فيصل

ملى مسك فيصل يدها  ميهاف منحرجه منه ووجهها قلب اشكال والوان

 كملي ليش سكتي  : ورفعها لفمه يقبلها بهدوء

جاء فهد والطبيب واعطوك ابره وقالي انه راح يعلمني كيف  : ميهاف بارتباك

 هثاني هاذا تعبت مر  هاعطيك الابر 

 شكرا على كل ش ي  : ماسكه يدها هفيصل لف يده لى اكتافها ويده الثاني

 ....العفو بس  : ميهاف باحراج

 يجيني التشنج  هاول مر ... ال يكون ضايقتك وانا تعبان ..ايش ..بس  : فيصل

https://jadidpdf.com



 
551 

 ميهاف ما حبت تقول لفيصل حالته وهو متشنج علشان ما يحز بنفسه

 اقصد انك تتألم .. يعني ..فيصل انت حسيت بالتشنج  : ميهاف بخوف

 بس انا كنت متوقع انه بيجي في يوم من الايام  هاول مر  : فيصل

 

 ايش قصدك فهمني : باهتمامميهاف 

 وال ش ي انت اهتمي بنفسك وبس  : فيصل يمسح على راسها وبحنان

  هوين رايح : ميهاف بارتباك جات بتقوم بس فيصل رجعها

 انت ما اكلت ش ي ..وكوكيز  هابي اطلب قهو  : ميهاف

  : عن موقف جدها وجدتها هميهاف مي عارفه كيف تقول

 املياه  هممكن تسندين لدور  : السريرفيصل تركها تروح وجلس على 

 

بزيت عطري مهدئ وفتحت النوافذ  هووشغلت الفواح هميهاف رتبت الغرف

وهي تشوف غياب الشمس منظر الغروب الي جلست ايام تشاهده وهي تتفكر 

بس كانت ..ميهاف كانت تحسب ان فيصل مطنشها ويعاقبها ... بحياتها مع

 خايفه ال شعوريا على فيصل 
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ى شافتهه وشافت الجرح الي فيه كتفه واصل الضماد لين تحت بطنه امس مل

وفيصل ..يا هللا كل يوم اتعلق فيك يا فيصل اكثر واكثر ...) تمنت تكون مكانه 

ايش صاير فيني انا ... هههههه . الرجل بدء يعاملني بكل ما يحمل من صفات 

تى خوفي ح.. اكيد اني انهبلت من شويه حنان من فيصل قلبت فوق تحت 

 (اسيطر عليه  هعليه ماني قادر 

 حست بيد بارده تلف حول اكتافها 

دائم كنت اراقب الغروب ملى كنت في لندن .. منظر الغروب روعه  : فيصل

كل الي كانوا معي كانوا يحبون يراقبونه  هبصراح.. هبدايه دراستي الجامعي

 وكنت استغرب ..

 وليه تستغرب  : ميهاف

بس اصحابي الانجليز ..بس كان الغروب عندي عادي  ما ادري ليه : فيصل

 كانوا حريصين عليه

 يحكيها عن حياته  هميهاف حست ان فيصل اول مر 

 درست في برطانيا  : فيصل يداعب شعرها الي يتحرك مع ميهاف

استاذ  هاعمال وحصلت على درج هايه درست في جامعه هارفرد ادار  : الهواء

 مشارك 

 واخذت استاذ مشارك هدكتور  هانت خلصت دراسيعيني  : هميهاف بحسر 

https://jadidpdf.com



 
552 

 هوانت نفسك تكملي دكتورا... ايه  : فيصل فهم عليها

 ...بس  هاول كنت حريص : بينهم هميهاف بتردد ما تبي تخسر اللحظات الهادئ

 انت ما رحت الشهر الي فات  : فيصل

فيصل انت ليش واقف بالروب قدام الهواء  : ميهاف لفت عليه وانفجعت

 حك يتعرض للهواء الباردوجر 

 ليش ما تبين تكلمين عن جامعتك ..  هتضيعين السالف : فيصل

الجايه اهم ش ي انت الحين تلبس  هعادي لو ااجلها لسن: ميهاف بهتمام

 مالبسك عن البرد 

انا ..وبعدين ما ابيك تأجلين دراستك ..عادي ميهاف الجرح يتهوى  : فيصل

قدمت لك اعتذار  ها بطريقتي الخاصبس ان.. عارف انك ما رحت املوعد 

 وراح تناقشين بعد اسبوع 

  هاحلف فيصل ما ني مصدق : هميهاف من الفرح

 ههه صدقي يا عمري  : فيصل ضمها بيده الطيبه لحضنه

 ميهاف انحرجت وسكتت ..ال شعوريا  هفيصل طلع الكلم

نا ما كان ا..كنت تعبان ..ملى ..انه امس ..كنت باقولك  : هميهاف تغير السالف

 قدي بس 
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 انت ايش  : فيصل استغرب من ارتباكها ايش صاير

 ..اني ... انك ... امس دروا ...جدي وجدتي .. انا  : ميهاف

 ههه دروا اني عندك  : فيصل

 اقصد دروا انك زوجي ...ايه وال  : ميهاف قالبه الوان

 ههههه اكيد السيد فرانسوا حاقد علي  : فيصل

لهم وانك تعبت وانا ناديت  هانا حبينا نسوي مفاجا انا قلت لهم : ميهاف

 الطبيب 

 انا اسف ميهاف حطيتك بموقف محرج مع جدك وجدتك  : فيصل

ال ال عادي بس انا كان الزم اوضح لهم الني شفت نظرات استغراب  : ميهاف

 في عيونهم 

 انا الزم اقابل السيد فرانسوا واتاسف منه  : فيصل

 يعني بعد ساعتين ...العشاء  هم يستنونا على : ميهاف

 الي طلبتيها  هتعالي نشرب القهو  : فيصل

وبعدين دخل فيصل .. هيشربون القهو  هميهاف وفيصل جلسوا على الشرف

 يرتاح على السرير لين ما يجي موعد العشاء 
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عند  هميهاف اخذت دش وبدات في الاستعداد للعشاء كانت تبي تبان مشرق

ا ان بينها وبين فيصل مشاكل بس منحرجه جده وجدتها علشان ما يشكو 

  هكيف تقول

باللون الاسود من ديور طويل وعاري الصدر ماسك على  هلبست فستان سهر 

من الخلف لين اخر الظهر ومن تحت مشجر باللون هالصدر ويوصل فتحت

 عاليه  هجانبي هالابيض والاسود وطويل بفتح

في منتصف  هصفير  هاشلبست بروش ماس ي اهدتها ايها الجده على شكل فر 

 الصدر 

 ولبست صندلها الاسود من قوتش ي عالي ويربط حول الكعب 

الي  هالعناي)  هتركت شعرها ياخذ حريته بشكل مذهل بعد ما رولت اطراف

اللوان الاشقر الثلجي للخصل  هكانت تأخذني لها جدتي لشعري روعه بصراح

 (غيرني كثير

الخمري واملدخن باللون الاسود فوق تاملت املكياج الهادئ الفرنس ي باللون 

خلت عيونها روعه  هاملسكارا الزيتي..العيون والكحل الاخضر تحت العين 

 حطت باالشر وردي وقلوس شفاف خمري ..

 انتبهت على طرقات الباب خرجت ولق املرافقه

 املالبس التي طلبت غسلها  همودمزيل ميهاف هذ : املرافقه
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 املالبس  هل في غرفالسيد فيص هادخلي بدل : ميهاف

 حسنا  : املرافقه

 هل هناك امر اخر  : ميهاف

 الثامنه  هتبلغك عن موعد العشاء الساع هنعم السيد : املراقفه

 حسنا  : ميهاف

ميهاف جلست تراقب فيصل النايم بهدوء وجلست عنده على طرف السرير 

 مسكت كتفه بهدوء  هعلشان تصحي

 فيصل ..فيصل  : ميهاف

 هال  : جهتهافيصل قلب لل

اذا تقدر تصحى علشان ننزل  : فيها هميهاف انحرجت من نظرات فيصل املركز 

 نتعش ى 

فيصل يحس ان الدنيا تدور فيه من الجمال الي قدامه جمالها دوخه مو قادر 

يقس ى زيا ول موجمال بس ال صار يشوف ميهاف بكل ما فيها من انوثه ورقه 

 ودلع  هواناق هونعوم

 .............: فيصل

 فيصل اذا تعبان اعتذر منهم  : هميهاف مستغربه من فيصل الي نظرته ضايع
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تجلس مع  هايش فيك يا فيصل تمالك نفسك انت مو اول مر ) فيصل ساكت 

ايش فيك يا فيصل من قادر حتى تشيل عيونك ..انت ناس ي زوجاتك .. هوحد

 (من عليها

زادت  هت انها بهالحركوما در ....ميهاف مسحت على جبهته بتتأكد من حرارته 

من ضياع فيصل في مشاعره الي ما قدر يترجمها غير انه يمد يدينه ويلم 

  هميهاف له الي طاحت على السرير بخوف من انها تعور جرح

اخاف منها ...ضعفي  هياربي قويني على نقط) فيصل وميهاف بين احضانه 

بس ماني  هبقسو  واعاملك... نفس ي اني ارجع ادفن حبك في قلبي ... وعليها 

 (هبلتي فيني يا ميهاف ..قادر 

 لطيفه هحبيتا قولك شكرا بطريق : فيصل متماسك ظاهريا

من فيصل  هميهاف رفعت نفسها ووقفت وقلبها بيوقف من اللحظات الحاني

  هواحمرت من الخجل وهي تشوف نظرات فيصل الصادق

 العفوانا ما سويت ش ي  : ميهاف بارتباك

 راح ننزل بس اجهز وانا الزم اقابل جدك وجدتك  : يرفيصل جلس على السر 

 خذ شور وان اجهز مالبسك  : ميهاف بارتباك وخجل

 ميهاف ممكن  : فيصل اخذ شور ولبس مالبسه ووقف قدام املرايه يتعدل

 العنق  هسوري بس ما اقدر اعدل ربط : مد يدينه
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 العنق  هميهاف وقفت قدامه وجلست تعدل ربط

 كن اطلب منك طلب صغير مم : ميهاف بخجل

 انت تأمرين مو تطلبين  : فيصل

يعني انا وانت نحب ...جدي وجدتي يتوقعون انا زوجين  : (ياويل حالي )ميهاف 

و ابي ...وانا دايم كنت اقول لهم ان زوجي يحبني كثير ....بعض وسعيدين 

 انك تتصرف قدامهم عادي ......اقولك 

 لم تتك هميهاف انحرجت واحمرت مي قادر 

ليش تسوين فيني .. اضيع .. ال انا ما اقدر اتحكم في نفس ي اضيع ) فيصل 

انا حبيتك .. ااااااه مني ومنك الي غمرتيني .. كذا ليش تحبيني وتعلقيني فيك 

ويمكن ..هللا سبحانه وتعالى يغفر لالنسان ويسامحه .. بكل عيوبك وحسناتك 

انا الزم ما اقس ى عليها .. ده بس هللا غفور رحيم بعبا.. هي غلطت في املاض ي 

بالعكس كل الي ..  هانا ماشفت عليها من يوم ما راقبتها أي غلط..واحن عليها 

 ... (شفته احترام وادب يحسدها الكل عليه 

ميهاف شافت فيصل طول ما رد عليها زررت الجاكيت حقه ورفعت راسها 

 وشافته سرحان فيها 

 .....فيصل انا كنت ابيك  : ميهاف
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ل قاطعها وهويرفع كفوفها لوجهه ويغطي وجههه بكفوفها وبهدوء اذاب فيص

  هاطراف ميهاف العاشق

وحنان ما  هواعاملك بكل ود طيب..واقدرك ..اوعدك اني راح احترمك  : فيصل

اوعدك اني اعاملك ..اقس ى عليك ابدا ويدي ما راح امدها عليك ابدا ..راح 

انا ماراح .. س ال قدام العالم كله مو قدام جدك وجدتك ب....  هكأميره رقيق

 اقول هدنه انا راح اقول صلح يا ميهاف 

ميهاف تحس ان الدنيا تدور فيها ووجهه فيصل بين كفوفها تحس كأنها اميره 

ميهاف ارتجفت ...بس من كالمه الحنون اجل كيف اذا بدء يعاملها بحنان 

 بخوف وامل بكالمه 

 رايك في كالمي  ايش : فيصل حس فيها وحضنها وهو يقول 

 ...خايفه من .. خايفه  : ميهاف بارتباك

يجي املاض ي في بالك وترد  هوفجأ..ايش اقول خايفه اني اتامل العيش معك )

 (تعاملني زيا ول 

للتفكير وما راح تندمي  هاعطي نفسك فرص : فيصل حس في ارتباك ميهاف

 راح افكر  : ميهاف

  ننزل تحت : فيصل مسح على شعرها الناعم

 .......... : ميهاف سرحانه
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 ميهاف بننزل تحت للعشاء  : هفيصل بحنان رفع وجهها باطراف اصابع

 ميهاف سرحت في عيونه العسليه وبدئت ترتجف من جديد 

فيصل ثبت عيونه بعيونها كان يعرف انها تبي تثبيت من املشاعر الي حولها 

 وخايفه 

 زل تحت نبي نن هاميرتي الحلو  : فيصل وعيونه بعيونها

 ننزل تحت ...تيب  : (فيصل  هانا امير ... اميرتي )ميهاف ودقات قلبها تزيد 

بذراع فيصل وهو لفها من  هوميهاف متعلق هطلع فيصل وميهاف من الغرفف

 الطعام  هونزلو الدرج وميهاف تدله على غرف هخصرها بيد

ه ابتسموا وهم يشوفون وجه هواول ما دخلوا الجد والجد هدخلوا الغرف

 ميهاف السرحان الذايب بحبور وفيصل املبتسم 

 مرحبا بكما  : بصوت واحد هالجد والجد

 مرحبا مساء الخير  : فيصل

 همساء الخير ومشت سلمت على جدها وجدتها الي حضنتها بقو  : ميهاف

 وهمست في اذنها 

 ارى مدى حبكما لبعض واضح عليكما  : وهي تهمس بأذن ميهاف هالجد

 ............: ميهاف ابتسمت
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 وكيف حالك الان ..اهال بك سيد فيصل  : الجد

 .....واو دان اقدم اسف لك سيد فرانسوا على مكوثي في .. انا بخير  : فيصل

ههههه ال داعي لالسف انتما شابين  : الجد يقاطعه وهو يتذكر كالم ميهاف

 ناضجين ولكما خيارتكما 

 ....ني تعبت و كنت اود اخبارك باني زوج حفيدتك ولك : فيصل

عزيزي ال داعي ابدا لالسف ونحن نتفهم خيارتكما ونرجوا  : هتقاطع هالجد

 لك السالمه

 شكرا لكما انتما في غايه اللطف  : فيصل

الاختيار بالزواج  هلقد احسنت ابنتي الصغير  : الجد يحيط ميهاف بكتوفها

 وان فخور بكما .. منك 

انا املحظوظ الذي حصلت على  بل : فيصل ابتسم ومسك يد ميهاف وقبلها

 زوجه مثلها 

 هههه ما الطفك يا عزيزي  : هالجد

 عذبت فيصل الي موقادر يشيل عينه من عليها  هميهاف ضححكت ببح

 لنتناول طعام العشاء الن  : الجده
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الطعام وفيصل والسيد فرانسوا يتحدثون اغلب الوقت  هجلسوا على طاول

تفكر في سكوت ميهاف  هاكتين والجدوميهاف س هعن الاعمال بينما الجد

الغريب ميهاف بعالم ثاني عالم يملكه فيصل الرجل وعرضه املغري وخوفها 

 من العرض املغري 

  هالداخلي هبعد العشاء جلسوا يسلفون في القاع

 انا استئذن بالذهاب  : فيصل وقف

 وملى الاستعجال نام عندنا الليله  : الجد

  هان تأخذ ميهاف من عندنا الليلنعم فنحن ال نريدك  : هالجد

فيصل وميهاف انحرجوا فيصل كان ناوي يخليها بحالها تفكر وترتاح وميهاف 

فعل فيصل الي يمكن  همن رد هانحرجت النها ما تقدر تقول ش ي وخايف

 تدمرها 

 فيصل حس بضيق ميهاف 

 عندكم  هحسنا سوف انام الليل : فيصل

  هلسعوديل همتى تنويان العود : الجد باهتمام

 في أي وقت تحدده حبيبتي ميهاف فانا رهن اشارتها  : فيصل

 ....ياصغيرتي سأفتقدك كثيرا  : الجده
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 سوف اكلمك كل يوم  : ميهاف جلست حنب جدتها وحضنتها

 نحن اعتدنا على وجودك عندنا  : الجد

 جدي انا احبك كثيرا  : ميهاف

 فيصل حس بحب ميهاف لجدها وجدتها وبحبها لهم 

 اذا سوف ننام الليله هنا ولكننا سنغادر غدا  : صلفي

 حسنا : الجد

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

ميهاف وفيصل طلعوا لغرفتهما بعد ما سلموا علىيهم دخل فيصل وميهاف 

  هالغرف

تبديل املالبس ولبست بيجامه خضراء من وومن سيكرت  هميهاف راحت لغرف

 اخضر خفيف  عالقيه وبرمودا ولبست صندل

 وهويكلم جوال  هفيصل جلس على الشرف

 مرحبا فهد  : فيصل

 مرحبا استاذ فيصل كيف حالك ياطويل العمر  : فهد
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 وعدت  هالحمد هلل ازم : فيصل

 وعافيه  هاملهم انك بصح : فهد

 اليوم  هكيف البورص : فيصل

 تابعتها والحال تمام وباقي الامور تمام  هالبورص : فهد

 هنت يافهد انت اهل للثقاحس : فيصل

 هذا شرف لي يا طويل العمر اني محل ثقتك  : فهد

 للبيع زي ما وصيتكالفيال عرضت  : فيصل

 نعم ولول اقولك ما تصدق يا طويل العمر  : فهد

 ليه  : فيصل

هههه تصور يا طويل العمر ان سعرها زاد الضعف هذا من غير  : فهد

 الصحفيين املصورين الي يصوروها للحين 

 بيعها يا فهد باي ثمن وثمنها هديه مني لك  : فيصل والذكرى مرت قدامه

 ..استاذ فيصل العفو انا  : فهد

 انت تستحق كل خير يا فهد  : فيصل

 العفوا ياطويل العمر واجبنا  : فهد
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اهم ش ي اهلي وميهاف ما يعرفوا ش ي ابدا وان اعتمد عليك يافهد  : فيصل

 حالل لكالفيال وفلوس 

 لم يا طويل العمر اومر ثانيهتس : فهد

 الن ميهاف بتجي معي  هالجديدالفيال ايه انت جهزت  : فيصل

 كل ش ي كامل وال تنس ى موعد الطبيب بكره الصباح : فهد

 ال ان شاء هللا بس انا خالص طفشت : فيصل

 هبالعكس استاذ الطبيب مستبشر خير مر  : فهد يرفع من معنويات فيصل

حسيتا ني  ههد اربع سنين من عمري وانا بقلق لدرجاااااه يا ف : فيصل تنهد

 انسان بدون امل 

استاذ فيصل انت رجل مؤمن باهلل ال تضعف ..تعوذ باهلل من الشيطان  : فهد

 انت اقوى من كذا 

يضعفني الني .. وين ما اضعف وانا اشوف تعلقها الزايد فيني )فيصل

 (احتاجها بحب وبحنيه  هاحتاجها بقو 

 يم هللا كر  : فيصل

 تامر ش ي  : فهد

 همع السالم : فيصل
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ميهاف الي كانت واقفه عند باب الشرفه وسمعت فيصل من ملى كان يتكلم 

يا ترى ايش الي صار )خافت وارتعبت من الغموض الي في فيصل الفيال على 

 (وليش فيصل يعطي ثمنها هديه لفهد الفيال في 

 فيصل وقف بيدخل جوا وشاف ميهاف واقفه 

 ميهاف انت من متى هنا : كفيصل بارتبا

 ................: ميهاف

 ميهاف ....ميهاف  : فيصل قرب منها

فيصل انا بنام على الكنبه وانت نام على  : ميهاف بهدوء وهي تتحطم من جوا

 السرير

ال انت نامي على السرير وانا ما فيني  : فيصل مسك يدها بحنان ودخلها جوا

 نوم 

عوبه دخلت الفراش ولفت للجهه الثاني ونامت ميهاف ما جادلته النها مر 

وانا الزم .. انا متأكده انه فيه ش ي )بهدوء وقلبها يدق من الخوف على فيصل 

 (ايش قصتهاالفيال اروح واشوف 

فيصل جلس على الكنب يقرأفي كتاب عن التنسيق مليهاف وهو معجب بذوق 

ومسح على  بعد ما تعب قام ومش ى لين السرير وجلس جنب ميهاف..ميهاف 
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بعد ما رجع الفيال في  هراسها وشعرها وتنهد بضيق وهو يتذكر الاحداث الاخير 

 من عند بيت خال ميهاف وهددها انها ما تلرجع السعوديه 

رجع ...حمد هللا ان ميهاف مي معه وان رانيا راحت بالرحله الي حجزها فهد 

 وهو يتذكر احداث مميته  هراسه للمخد

ويراجعوا بعض الا الفيال ين في مكتب فيصل في فيصل وفهد كانوا جالس

الحرس كانوا مستعدين الفيال عمال شوي سمعوا صوت انفجار عند بوابه 

 الفيال وقدروا انهم يخرجوا فيصل من 

ميهاف وحط يده على خصرها ويدفن وجهه بشعرها الناعم يدور  هقلب لجهه

 عن الحنان والامان 

 وتذكر صراخ فهد والحرس 

 فهد اخرج بسرعه من القبو  : الانفجار وقف بسرعه فيصل ملى سمع

 استاذ فيصل مستحيل اخليك لوحدك  : فهد بخوف

 ودخلوا عليه القروب الاملاني  هفيصل وقف بسرع

انفجرت عند  هاستاذ فيصل اننا نتعرض العتداء وهناك قنبل : الحارس الاول 

  هالبوابه الخارجي

 هل تأذى احد  : فيصل بهتمام

 ال ياسيدي ولكن البد من الخروج فورا : انيالحارس الث

https://jadidpdf.com



 
567 

 اخرج انت والسيد فهد  : فيصل

 ماني برايح استاذ فيصل  : فهد

املكتب سبب تقلب اغراض املكتب واصيب  هالانفجار الي صار عند نافذ

بجرح على كتفه لين اخر بطنه نتيجه  هفيصل الي واقف قريب من النافذ

فهد الي كان بعيد بس انكسرت يده مع لسقوط الزجاج الي من املكتب عليه و 

والحراس الي كانوا مع فهد بعيدين بس جروح  هفي جسم هجروح بسيط

  هبسيط

وطلعوا عبر  هملى شافوا فيصل خافوا وبعدوا الزجاج عنه وشالوه بسرع

الي تستناهم وبعدين للمستشفى الي بعدها فيصل تنوم يومين  هالقبو للسيار 

على املانيا الي جلس في املستشفى شهرين  هالخاص هوبعدها نقله فهد بالطائر 

 كاملين يتعالج من الجرح العميق والدكتور الخاص فيه يتابع حالته باستمرار 

الحمد هلل ان هللا نجاني انا وفهد والحراس من ...  هنافع هرب ضر ) فيصل تنهد

الي حولي قدر املستطاع  هيارب قدرني اني احافظ على سالم.. موت محقق 

وفهد يقول ... الححادث حاالت الصداع خفت شوي بس تحولت لتشنج  بعد

 ( هللا يكتب الي فيه خير .. ان الدكتور متأمل خير 

 ميهاف قلبت وهي نايمه وصار وجهها بوجه فيصل الي ابتسم 

 هورقيق هناعم.. وحلوه حيل وهي صاحيه .. ما شاء هللا مالك وهي نايمه ) 

 وء حط راسه على كتفها ونام بهد(
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ميهاف فتحت عيونها وهي تحس بش ي ثقيل على كتفها وانهبلت من الخوف 

  هوهي تشوف راس فيصل على كتفها و صرخت بقو 

 فيصل رد علي ..فيصل فيك ش ي ...فيصل  : ميهاف بصراخ وخوف

 فيصل غارق في النوم ما تحرك وال حس فيها 

 ميهاف انهبلت اليكون جاه تشنج والا تعب والل مريض ياربي 

 فيصل والي يخليك رد علي انت طيب  : هزت يده وكتفه وهي تمسح على راسه

  هحوله رفع يده وسحب ميهاف على املخد هفيصل الي بدء يحس بحرك

 بصراخ هصباح الخير ميهاف ايش فيك صاحي : فيصل

خفت  هناديت عليك وما صحيت كذا مر  : ميهاف بخوف باين على صوتها

 عليك 

انا بخير بس ما نمت امس  : مره تشوفها ميهاف فيصل باتسامه حلوه اول 

 بدري وتعبت شوي 

اتصل على الطبيب وا اجيب  : ميهاف باهتمام وهي ناسيه انها جنب فيصل

 لك ش ي 

 ال بس ابي ارتاح شوي لين ما اروح ملوعدي مع الطبيب  : فيصل

 موعدك اليوم متى أي وقت : ميهاف
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  9 هالساع : فيصل

 باروح معك للطبي : ميهاف

 ال انا بروح لحالي على بال ما تجهزي اغراضك علشان نروح للفله  : فيصل

 ليه انت متى بنرجع للرياض  : ميهاف

 اول خلص ي موعد الجامعه حقك وبعدين  : فيصل

 هذي رغبتي ..ال انا بقدم اعتذار هذي السنه  : هميهاف تقاطع

 ميهاف انا ما ابي اردك عن ش ي انت تبينه  : فيصل

 اراجع اموري راح اقدم الاعتذار وبعددين نرجع للرياض  هنا محتاجا : ميهاف

 اشتقتي للرياض واهلها  : فيصل لف يده على خصرها وقربها له

ايه اشتقت على الهلها  : ميهاف باحرج من قرب فيصل الي دوبها تحس فيه

 ولها

يمكن بكره اذا خلصتي ..  هان شاء هللا نرد بسرع : فيصل قبل جبينها

 وانت تسوقي اذا تبي تشتري هدايا الهلك ..ك انا راح اروح الطبيب اعتذار 

 الهلي والهلك  هانا اتسوقت مع جدتي كثير وشريت هدايا كثير  : ميهاف

 على راحتك  : فيصل

 ارسل السواق لي وانا بروح اتسوق بس الزم اودع خالي  : ميهاف بعد تفكير
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 اونا بعد اب اتعرف عليه واودعه  : فيصل

 رج ملوعد الطبيب وميهاف نزلت عند جدها وجدتها فيصل خ

 فيصل دخل العياده عند الطبيب 

 مرحبا  : فيصل

 مرحبا استاذ فيصل كيفك الحين  : الطبيب

 الحمد هلل انا بخير الحين  : فيصل

 انا متفأل استاذ فيصل من وضعك الصحي الان  : الطبيب

 شنج الحين وين يا دكتور وان صارت تجيني حاالت ت : فيصل بضيق

استاذ فيصل احنا من اربع سنوات وحنا نراقب حالتك والحمد هلل  : الطبيب

 ان انسان مؤمن راض ي بقضاء هللا وقدره 

 الحمد هلل بس انا انسان من دون امل  : فيصل

ليش تحكم على نفسك انت انسان طبيعي وتقدر تمارس حياتك  : الطبيب

 بشكل عادي  هاليومي

 نج العالج والحمد هلل موجود واذا على حاالت التش

 ايه بس  : فيصل

 اشوفك ضعيف استاذ فيصل  هاول مر  : الطبيب
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بالك ما تدري اني واقع في حب انسانه واخاف انايتي تجرفني مها )فيصل 

 (لالخر

انا تواصلت مع املستشفى الاملاني وقلت لهم على الحال هالي جاتك  : الطبيب

الدور والباقي عليك استاذ فيصل ما  ..وهم ايدوا كالمي ومتفألين مره 

 تضعف 

 انا تعبت موضعفت ممكن تقول مليت : فيصل

 انت حتى رافض تقول الهلك او حتى املدام  : الطبيب

يكفي الاستاذ فهد ..ال ما ابيهم يدرون بش ي  : املدام حزت فيه هفيصل كلم

 يعرف 

هللا وانت الحمد وانا اقولك ان الاعمار بيد .. انت حر استاذ فيصل  : الطبيب

 وان شاء هللا تتعالج ههلل ربي يحبك وجات على حاالت تشنج بسيط

 الحمد هلل على كل حال انا راض ي بقضاء هللا وقدره  : فيصل بضيق

والحين راح ارفع الضماد .. ايه ابك فيصل القوي الي دايم عرفته  : الطبيب

 ي املانيا عنك النك مو محتاجه حسب رائ الاطباء الي اشرفوا عليك ف

الطبيب شال الضماد عن فيصل وفيصل يناظر في اثر الجرح على كتفه 

 وبطنه 
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تنهد بضيق وخرج من عند الطبيب وهو يدعي هللا انه يلهمه الصبر على ما باله 

 من زمن بعيد 

 ميهاف الي ارسل لها فيصل السواق ركبت مع السواق 

 ميهاف  همرحبا سيد : سامي

 مرحبا سامي  : ميهاف

 تبين محل معين  : ميسا

 ابي اروح للفله حقت الاساذ فيصل الي معروضه للبيع : ميهاف

سامي مستغرب بس ما احد اعطاه اوامر غير الذهاب للسيده ميهاف ومعه 

 حارس شخص ي لها

 اوك  : سامي

وقلب ميهاف يرجف من الخوف خوف من الي تبي تعرفه ومن  همشت السيار 

 الي ما تعرفه 

ونزلت ميهاف وهي تشوف بعيونها كيف ان الفل الفيال  وقف السياره عند

مشت في املمر وشافت اثر ..للبيع  ههالي اثرت في حياتها تغيرت مكتوب لوح

 خراب في الجدار جهه مكتب فيصل تحت 

 البسه تايير كالسيكي انيق  هفتح لها البا وطلعت وحد
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 العقار  همرحبا انا سمسار  : هالسيد

 مرحبا : ميهاف

لقد تقدمت على موعدك بربع  : لي مستغربه من حجاب ميهافا هالسيد

 هساع

ممكن  : وكملت بهدوء وثقهالفيال ميهاف فهمت انها تستنى احد بيتفرج على 

 الفيال اشاهد 

 نعم تفضلي  : السيده

 ....هرئيسي هطبعا هناك دور ارض ي و دور علوي بغرف النوم وواحد : السيده

بعض الجدران الفيال من الخراب الي في السيده تكمل كالم وميهاف منفجعه 

 الي بعضها متكسر

البد انك تتسألين عن سبب عدم تجديدها فمعظم الزبائن يريدون  : السيده

 ان يوا ما حدث فيها 

 وماذ حدث  : ميهاف باستسار

ملك لرجل اعمال مليارديرمشهور جدا الفيال  هالا تعرفين ان هذ : هالسيد

 تعرض لهجوم من املافيا 

 ماذ املافيا  : لها هف نظر ميها
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نعم وقد كان املالك متعاون مع البوليس الفرنس ي والبلويس الدولي  : هالسيد

 في القبض على ما فيا املخدرات 

 ما فيا املخدرات  : ميهاف حطت يدها على قلبها

والكل ... الفيال وقد نجى من الحادث الاعتداء والهجوم على .. نعم  : هالسيد

 التي يسكن فيها ذاك امللياردير الفيال يريد ان يشاهد 

 السعر املعروض عشرين مليون يورو هل انتم ستعده  : وتكمل

ميهاف من الخوف على فيصل رجعت وراء وركضت بخوف وركبت السياره في 

 حالت صمت 

 وين سيد ميهاف  : سامي

 .......... : ميهاف

 ميهاف وين نروح  هسيد : سامي

 جدي  : بس هوحد هميهاف قدرت تقول كلم

يعني الجرح الي بفيصل من حادث املافيا )ميهاف حطت يدها على راسها 

 ..(الفيال نجى من هجوم على .. وان كنت شاكه انه فيه ش ي ..

ميهاف دخلت في حاله صدمه وخوف ورعب بس مو خوف على نفسها خوف 

 يقطعها على فيصل 
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وجاء على بالها ( ظروفنا بدت تعاندنا .. يوم يقول لي صلح )وضحكت بحزن 

 ان الكلمات هذي سمعتها من فيصل قبل كذا 

قصر جدها ونزلت ميهاف لغرفتها ولقت املرافقه مجهزه جميع  هوصلت السيار 

 اغراض ميهاف في شنط سفر زي ما طلبت منها 

 دخل عليهافيصل 

 مساء الخير  : فيصل

ت ميهاف وجود فيصل اوجعها ورفعت عيونها ونظرت فيه بخوف وحزن وتخيل

رجل يضحي بحياته ويعرضها للخطر مع املافيا يتعاون مع الفيال فيصل في 

يمكن يروح من بين عيونها وهي  هالبوليس الدولي والفرنس ي يعني في أي لحظ

ارعبتها ومن غير  هحتى ما عاشت معه وال حست بوجوده في حياتها الفكر 

 شعور 

 الاااااااااااااااااااااااااااا: هميهاف صرخت بقو 

 ت في الصراخ والبكاء بصوت عالي وانهارت وبد

 هفيصل خاف عليها وركض عندها وحضنها بين ذراعيه وميهاف تصرخ بقو 

ما فكر ..ليش يعرض نفسه للخطر .. ليش ي خبي عني ) وبت تضربه على صدره 

 (كيف اعيش لو صار له ش ي .. انا احبه .. فيني 
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به على صدره وعلى فيصل محتار ايش يسوي لها وهي تصرخ ال وتبكي وتضر 

 الجرح الي يأمله بس متحمل علشانها 

ميهاف دفته من الغيض بعيد عنها ورجعت تبكي على الكنبه فيصل جلس 

 جنبها 

 ميهاف عيوني ليش البكاء لعلني افداك  : فيصل بحنان عورها

ياربي ) لها  هاثرت فيها و رمت نفسها في حضنه وهي تشده بقو  هميهاف الكلم

حتى لو قس ى على مثل قبل انا ..انا ما اقدر اعيش من دونه ..احفظه واحميه 

 (راضيه 

اذا انت زعالنه علشان  : هفيصل ما يدري ايش فيها وبحنان وهويضمها بقو 

او حتى اجيبك الشهر ..بنروح عن جدك وجدتك ترى عادي اخليك تقعدين 

 الجاي فرنسا 

 نرد الرياض بسرعه الااااا ال فرنسا ال والي يخليك  : ميهاف من غير شعور 

طيب انت هدئ وما يصير الا الي تبين انت امري وانا  : فيصل محتار من ميهاف

 انفذ 

ما ابي اروح أي مكان انا  هال انا خايف : ميهاف رفعت وجهها والدموع مغطيته

 ..انا ..

 (ياربي كيف تقول له انها خايفه عليه وانها تبيه يكون في امان ) 
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معه وشالها ودخلها الحمام وغسل وجهها ومسحه فيصل وقف ووقف ميهاف 

 ورجع سدحها على السرير

ال تتركني هللا  : فقدان فيصل خالها تتمسك بذراعه هميهاف بخوف من فكر 

 يخليك ال تتركني لحالي 

وهللا ياميهاف  : الي فاتت هفيصل حسب انها خايفه انه يروح ويتركها زي املر 

عي وراح نرجع للسعوديه لو تبين الليله اني ماراح اتحر ك مكان الا وانت م

 بس ما اشوفك كذا ليش الخوف 

 ايه نرد الليله هللا يسعدك نرد الليله  : ميهاف

 فيصل مستغرب ايش الي جاها انا مستحيل اخليها 

نزل فيصل وميهاف لتحت وسلموا على جدها وجدتها ودعوهم وسلموا على 

  هرايبري وجاك الي جوا في اخر لحظ

 عزيزتي ميهاف اردت ان اودعك   :رابيري 

بيد فيصل ومي داريه ايش الي حولها كل تفكيرها ان  هميهاف الي متعلق

 الرياض امان له 

 وداعا يا حلوتي  : جاك

 هبذراعه ركبت السيار  هودعت ميهاف الكل ومشت مع فيصل وهي متعلق

ي ال هبفيصل وركبت الطائر  هالخاص هالروزرايس ومشت السياره لين الطائر 
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فيها سرير مفروش  هالى غرف هباالضاف هكبير  همن جوا مكونه من مقاعد مريح

 عليها ورود  هصغير  هبفرش راقي وتلفزيون طاول

 نورت طيارتي يوم شرفتيها  : فيصل

 .................: ميهاف سرحانه

ميهاف  : فيصل قرب منها وشال الحجاب عنها ومسح على شعرها وقبل راسها

 عين الرياض عيوني احنا راج

 ايه الرياض  : ميهاف

فيصل ما راح يدخل احد والاستاذ فهد جالس في ... جات بترجع الايشارب 

 املقاعد الاماميه 

فيصل جلسها على الكرس ي وربط لها حزام الامان وربط الحزام له واقلعت 

  هالطائر 

 ميهاف طول السفر وهي تدعي هللا انه يحفظ فيصل 

 ه وعنها فيصل فك حزام الامان عن

 ايش رياك بعصير تفاح او ليمون ..عطشانه  : فيصل بحنان

ابي  : الرياض ببحه عذبته هانها راجع هميهاف ابتسمت بعد ما حست بالراح

 على ذوقك 
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 انا احب التفاح  : فيصل مسك يدها وقبلها

 ذوقك حلو حتى انا احب التفاح: ميهاف ابتسمت وبان الفص الي فيها بلمعه

 احلى ابتسامه اشوفها بحياتي  : ب من قربهافيصل الي ذاي

 ميهاف احمرت من الخجل ونزلت عيونها الخضراء الي اسرته من زمان 

 دخلت عليهم املضيفه ومعها عصير التفاح بكاسات راقيه 

فوق الركبه وال حجاب عليها  هالي البسه تنوره قصير  هميهاف شافت املضيف

 ذبحتها  هوالغير 

 فيصل تفضل اساتز  : هاملضيف

 فيصل اخذ العصير 

 تامر ش ي تاني استاز : املضيفه

 اشر لها وراحت : فيصل

 تفضلي العصير : فيصل

 شكرا بس انسدت نفس ي والي نفس اشرب ش ي  : هميهاف بحده وغيره واضح

 ممكن تفهميني ليش انقلبتي بسرعه : فيصل بهدوء

 وال ش ي انسدت نفس ي فجأه  : ميهاف تكابر
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 ميهاف ايش الي زعلك  : فيصل بحنان مسك يدها

الحين قلوا املضيفين يوم انك تجيب لي مضيفه بطيارتك  : هميهاف بعصبي

  هالخاص

 ياعيوني انت هذا الي زعلك  : فيصل

وكشرت بوجهه ولفت عنه ولف معها شعرها ... ال وليش يزعلني  : ميهاف

 الاشقر

 ياي القمر مومعطينا وجهه  : فيصل

 ............... : ميهاف

تجي مضيفه دايم معي مظيفين بس هذي  هاول مر .. طيب اسمعيني  : يصلف

 من حظك تعب املضيف وارسل زوجته بداله  هاملر 

ال وهللا اضحك عل غيري وايش  : ميهاف بغيره ما قدرت تخفيها لفت عليه

 اللبس الي لبسته 

 تغارين ههههههه معقوله ميهاف تحسبين اني اطالع بموظفه عندي  : فيصل

 ............: ف كشرتميها

فيه احد بين ايدينه اجمل  : فيصل قرب منها ولفها له وانفاسها على خدها

 مخلوقه وارق وانعم انثى عرفها واعذب صوت يسمعه ويالفت لغيره 
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 ..انا ... انا  : ميهاف الي سحرها كالم فيصل

نت انت النور الي نور قلبي ا هانت القمر والورد انت النسمه الحلو  : فيصل

 كلي يا بعد كلي 

 شكرا على كالمك الحلو  : ميهاف احرجها كالم فيصل وبحه جننته

 ..انت احلى واحلى واحلى  : فيصل ضمها له وبهدوء

 هللا يحميك  : ميهاف

 اميين : فيصل

ميهاف انا ابي اسألك ليش انت اليوم تبكين ايش الي جاك معقوله  : فيصل

  هثاني هفكرتي اني بخليك مر 

 (اااااه لو تدري انا ليش ابكي ) معت عينها ميهاف د

 هثاني هما ابي اشوف املوع مر  : فيصل يمسح الدموع من خدها

وان شاء هللا ربي يقدرني واسعدك يا ميهاف وال تخافي مني انا ما راح ااذيك 

 وانت حره نفسك انا ماراح اجبرك على ش ي ... ابدا زي ما وعدتك 

 هبس انا احتاج فرص..مصدقتك انا اقدر كالمك و  : ميهاف بصدق

انت حره ياميهاف انا ما راح اضغط عليك او اجبرك على  : فيصل يقاطعها

 والباقي يجي مع الوقت .. ش ي انا كل الي ابيه صلح 
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ويرجع يظن بها  هتخاف انه فتر ... ميهاف محتاره من عرض فيصل بالصلح 

 سوء ويذكرها باملاض ي الاليم 

 ..ماذا ستختارين ياميهاف 

 ههل تستمع لصوت القلب وتبحر مع عواطفها في محيطات فيصل الغامض

 الحانيه 

فيصل املتهمه  هاملاض ي املؤلم ونظر  هام تستمع لصوت العقل وتبقى اسير 

 تالحقها هالقاسي

  

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 ؟..حبيبي أين انت 

 

 ..أسهر من أجلك الليل

 ...أنتظر طيفك يلقي السالم علي
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 ؟؟ ..ملا البعد..حبيبي

 ...ماعدت أتحمل الشوق 

 ..أريد أن ارتاح حبيبي بالقرب منك 

. 

 ..!!أتهجرني بعد أن أحببتك 

 ...!!بعد أن أصبحت كل ش يء 

 .!!بعد أن سجنت روحي في قلبك

 

 ؟؟.. حبيبي كيف أرتاح 

 ..وبالي دائم إلانشغال بك

 

 .. هملاذا تتركني والحير 

 ..على وجهي  هبادي
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 ..وال أريد سوى ..أحبــــــــــــك

 ...حبك ..أن تبادلني 

 

 ..ويبكيني .. حبك الذي يفرحني 

 ..ويحييني.. حبك الذي يميتني 

 

 .. أحبك ياعمري 

 ..وأنت كل عمري 

 

 ..عمري الذي مض ى 

 ..والذي سوف يمض ي

 

 ...والذي سوف أعش من أجلــــــــــــــــــه

 ...طـــــــــــــــــوال عمري 
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 البارت التاسع عشر 

فيصل ارض الرياض بعد غياب دام شهرين وطبعا فيصل  هوصلت طائر 

 الي في املحيط الهادي  همفهم امه انه هو وميهاف في جزير 

 الحمد هلل على السالمه  : فيصل يفك حزام الامان مليهاف

 هللا يسلمك  : هميهاف براح

 تصدقين لو اقولك ش ي  : فيصل

 تفضل  : ميهاف

 هبصراح هاستمتع بسفر  هاول مر  : بصدق مسك يدها ورفعها يقبلها فيصل

 غير ههذي املر 

 ليه غير : ميهاف باسفسار

 هالن احلى ميهاف في الدنيا معي بهذي السفر  : فيصل بحنان ذوب ميهاف

 شكرا  : ميهاف انحرجت وقلبت الوان

 فيصل ممكن  : ميهاف بخحل

 عيونه وروحه امري يا عمري  : فيصل
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اول  هالني خليتها في املقاعد الامامي هابي الشنط : اربكها تغيير فيصلميهاف 

 هما دخلنا الطيار 

 لعندك  هارتاحي انا اجيب الشنط : فيصل وقف

 العفو بس ال تعب نفسك  : ميهاف باحراج

 وبعدين اذا ما تعبت عشانك اتعب عشان مين  هتعبك راح : فيصل بحنان

 هاملكياج الخفيف هيها ف الي طلعت علبمل هوجابت الشنط هفيصل امر املضيف

 وحطت قلوس وردي وكحل اخضر وماسكار سوداء وبالشر وردي 

 (وذوق من غير كلفه  هانيق) فيصل يراقب ميهاف ومبتسم 

 اقصد .. انا  : له وشافته يبتسم هميهاف نظر 

 هههه سامحيني كنت اراقبك وما قدرت ارفع عيني منك  : فيصل

 ف ومش ى لين عندها ومسك يدها ميهاف ارتبكت يوم وق

 صار لي عشر دقايق استناك  : فيصل

 انا اسفه ما قصدت ااخرك  : ميهاف باحراج

 الي قدامي كل هذا عشان امي ومريم واريام هايش الحالو  : فيصل

https://jadidpdf.com



 
587 

لو ضايقك تصرفي بس انا قلتلك اني احب  هفيصل انا اسف: ميهاف ابتسمت

... على مامتي اول وبعدين نروح الجناح وانت قلت لي اننا نسلم .. هابان انيق

 مو حلو ادخل عليهم بعد غياب شهرين وشكلي مو مرتب 

 بميك اب او بدون  هانت حلو  : فيصل

 شكرا  : ميهاف بخجل من كالمه

 مشينا ياحلوتي  : هفيصل مسك يد ميهاف بعد ما عدلت العبايه واللثم

الي  هروزرايس الطويلال هوركبت السيار  هنزلت من الطيار  هميهاف مسكت يد

من قرب فيصل  هللقصر وميهاف منحرج هتستناهم في املطار ومشت السيار 

 منها الي جالس جنبها وحاط يدها في يده 

  هالالكتروني هالقصر وفتحت البواب هوصلت السيار 

 ويفتح الحارس الباب مليهاف  هفيصل وهوينزل من السيار 

وابيك تسامحيني اذا ثقلت  ميهاف ابي منك طلب صغير  : فيصل مسك يدها

 عليك فيه 

 تفضل  : ميهاف

 معي  هفي الجزير  هابيك تعامليني بحب قدام امي وانك سعيد : فيصل

 بس انا ما اعرف أي ش ي عنها يعني ما اقدر اكذب  : ميهاف
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 وبس  هال تقولي ش ي بس بيني انك سعيد : فيصل

يصل فيها ميهاف مشت مع فيصل وهي تتذكر الايام الي جلست تستنى ف

والخوف والحزن الي عاشت فيه وبعد ما عرفت ايش صار له صار خوفها 

 ورعبها على فيصل وبس 

 هابشر بالي يسرك راح اتصرف بسعاد : ميهاف رفعت عيونها وابتسمت

 هواضح

اعرف اني ضايقتك بس امي ما تعرف ش ي عن تعبي : فيصل رفع يدها وقبلها

 او مرض ي 

 وميهاف الي تتكلم عن اسرار زوجها سرك محفوظ م : ميهاف تقاطعه

 زوجها الكلمه علقت في قلب وعقل الاثنين 

 لو اقولك انك نادره في كل ش ي تصدقيني : فيصل

ببحه عذبت فيصل ومن غير شعور لفها له وحضنها بين  هميهاف ضحك

 ذراعينه ووجهه في كتفها

 من الدرج تركض  هصحوا الاثنين على صوت صراخ اريام الي نازل

 اقول انتم الاثنين بعدوا عن بعض موكافي شهرين مع بعض  : اماري

ميهاف انحرجت وقلبت حمراء فيصل رفع راسه وهو يضحك ويمد يدينه 

 الريام الي ركضت في حضنه 
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 خالو فوفو الحلو نورت الرياض : اريام بصوت ىعالي تضحك

 باهلها ههال وهللا الرياض منور  : فيصل يدور فيها

 وحشييييني موت ميهاف  : ا فيصل حضنت ميهافاريام بعد مانزله

 هههههه وانت بعد كلكم وحشتوني موت  : ميهاف تضحك

 وعلى الاصوات العاليه نزلت ام فيصل ومريم

 هال يمه وحشتيني كثير  : فيصل مش ى المه وهويحضنها ويسلم على راسها

 ههال وهللا الحمد هلل على السالم : ام فيصل حاضنه ولدها

ربه ان هللا مد في عمره ورجع يشوف امه واخته وبنت اخته فيصل يحمد 

الناس الي يحبهم ويخاف عليهم هم ثقيل على اكتافه انه يتركهم ويحميهم 

 بنفس الوقت 

 ولدي الحمد هلل على السالمه ههال بمر  : ام فيصل تحضن ميهاف وتسلم عليها

 هال بمامتي  : ميهاف تسلم على راسها

 م مريم نزلنت وسلمت عليه

  هايش املفاجأه الحلو  : مريم

 هاملفاجأ هحلو  : فيصل يضحك وهو يحيط ميهاف على اكتافها

 هاحلى مفاجأ : اريام
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 هللا يهديكم  هطولتم الغيب : ام فيصل

 وهللا اننا استانسنا واجد وتمنيناكم معنا  : ميهاف بخجل متعمد

خليتك مع فوفو هههههه معنا كثري منها وهللا لو اني معكم ما  : اريام بمزح

 لحالكم  هساع

 ههه يا بنت اعقلي  : مريم

اقول ترى انا بديت اغار  : اريام تمسك يد ميهاف وتسحبها بعيد عن فيصل

 حرام عليكم 

  هههههه وليه الغير  : ميهاف

القلب  هيسالم شهرين مستانسيبن ومسافرين وانا جالسه اذاكر بعل : اريام

 ثالث ثانوي 

 هاعطيتينا خبر كان اخذناك معنا بس ال حقين املر ههه وهللا ما  : فيصل

 الجايه نأخذك 

 لو تبون بكره اروح معكم  هانا جاهز  : اريام بفرح

ههههه يا رجه هالبنت اسم هللا عليهم دوبهم رادين وتبينهم  : ام فيصل

 يسافرون

 ههه عاد اريام وانعطت وجههه وش تسوي  : مريم
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 يحق لي والا ال  : اريام بدالل

 الا يحق لك اصال اذا مو اريام الي تنعطى وجهه مين الي ينعطى : افميه

 فديت الذوق انا  : اريام تحب ميهاف على خدها

 اقول بعدي عن مرتي  : فيصل بمزح يسحب ميهاف له

اطلعوا ارتاحوا بالجناح وترى كل يوم انا اخلى العامالت يرتبوه  : ام فيصل

 لكم 

 ناك معنا تعب هشكرا مامتي الغالي : ميهاف

  هتعبكم راح : ام فيصل

وفتح الباب  هفيصل وميهاف مشوى وطلعوا للجناح فيصل دخل البطاق

 دخلوا الاثنين للجناح 

 اااااااااه راس ي  : فيصل الي كان تعبان من السفر وبدء يصدع

 فيصل ايش فيك جاك الصداع  : ميهاف بخوف

ا اجهدت نفس ي ما وم هاذا ارتحت من البداي : فيصل حط يدينه على راسه

 يجي قوي 

العنق  هميهاف سحبت فيصل وجلسته على السرير ونزلت جاكيته وربط

 ونزلت جزمته 
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 بروح اجيب لك بيجامه علشان ترتاح في النوم  : ميهاف

ميهاف اختارت بيجامه لفيصل وجابتها له وساعدته في لبسها وهي منحرجه 

 منه بس هي عارفه انه تعبان ومحتاج احد 

 شكرا ياميهاف طفي الانوار  : فيصل

بزيت  هميهاف سكرت النور وشغلت التكيييف بالريموت وشغلت الفواح

 الافندر النه مهدئ لالعصاب 

ميهاف طلعت في الصاله وشافت الترتيب ودخلوا عليها العامالت بالعفش 

املالبس وعزلت الهدايا على جنب ودخلت املكتب  هوطلبت منهم يرتبوه في غرف

 هتب ونظيف اخذ ت شور ولبست بيجامه من السينزا ناعموشافته مر 

وجلست ( احب هالعطر وايد ) من فكتوريان سكريت  pinkواتعطرت بعطر 

 على الكنبه ومن التعب نامت وهي تسحب اللحاف عليها 

فيصل صحى من نومه وهو يدور ميهاف على السرير ما القاها وخرج للصاله 

 ولقيها نايمه للكنب 

نب وانحنى وشالها بين يدينه وحطها على السرير وسحب وقف جنب الك

اللحاف عليها ونزل قبل راسها وخرج للكنب الي ميهاف كانت نايمه عليه 

 عطرها املذهل  هوانسدح ودفن راسه في املخده وهو يستنشق ريح
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اني اضعف قدامها وماني قادر اقس ى عليها زيا ول  هواملشكل... احبها ... احبها ) 

اااااه ....صرت احتاجها واعتمد عليها  همالي احن عليها واملصيب بالعكس كل

الاعمار بيد هللا وكل انسان بيجي يوم .... يا فيصل ابعد ميهاف عن طريقك 

وما ابي اظلم ميهاف معي .. واخرى  هبين لحظ..وانا حياتي مهددده ..ويموت 

ااااه ... حميها اني اظلمها حتى لو كنت ا هفي اخر مر  هحسيت في الحظتي الاخير 

 (يا ميهاف وااااه من حبك الي تملكني من الوريد للوريد

 نام فيصل من التعب والتفكير الكثير 

ميهاف صحت وهي تتقلب وانفجعت ملى شافت نفسها على السرير وقامت 

 تدور على فيصل واتفاجأت يوم شافته نايم على الكنبه 

فيصل  : على راسه ميهاف جلست على الارض جنب الكنبه وبهدوء مسحت

 فيصل 

 ميهاف  : فيصل فتح عينه بهدوء

 كيف راسك الحين  : ميهاف

 الحمد هلل انا طيب كيف حالك انت  : فيصل

 الكنبه لك هانا بخير بس ليه نمت هنا مو مريح : ميهاف

انا غبي الي .. يا ويل حالك يافيصل شايله هم راحتك وناسيه نفسها ) فيصل 

 (عذبتها معي 
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انا مرتاح اهم ش ي انت نمت  : ها وجلسها جنبه ومسح على شعرهافيصل سحب

 زين

 الحمد هلل نمت زين  : سحرته هميهاف ابتسمت ابتسامه حلو 

 النوم  هكل يوم راح تنامي بغرف : فيصل

 ميهاف انفجعت من كالمه يعني ايش قصده ورفعت نظرها له بضيق

انا وانت .. ستعجلك تفكري وماراح ا هميهاف انا اعطيتك فرص : فيصل فهمها

 ماراح يضرك  هناضجين وكبيرين وكونك تنامي معي في غرفه وحد

 بس انا ما اقدر يعني انا استحي  : ميهاف انحرجت

وانا ممكن .. انا اوعدك اني ما راح ارغمك على ش ي انت ما تبينه  : فيصل

واوعدك اني ... افرش لك غرفه كامله بس انت عارفه امي يمكن تشك في ش ي 

 الا اذا انت نمت  هراح ادخل الغرف ما

 لي وانا اتعودت انام عليها  هاستاذ فيصل الكنبه مريح : ميهاف قلبت حمراء

 فيصل ناديني فيصل  : فيصل يقاطعها

 وقرب منها اكثر وعيونه بعيونها 

 ... واحلى ..احلى ..ولو تدلعيني فوفو زي اريام  : فيصل

 ه على جبهتها ومد يده وخلف اكتافها وضمها له وجبهت
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 ولو تقولي لي فصولي زي زوجاتي اناراض ي : فيصل

في صدرها وعيونها دمعت على طول  هاشعلت نار الغير  هميهاف كالمته الاخير 

 وبعدته عنها 

ال شكرا انا افضل اناديك استاذ فيصل على فصولي  : هميهاف بعصبيه وغير 

 بي مو فصولي ولو حبيت ادلعك ادلعك دلع يليق ..  همي حلو  هاصال كلم

ايش جاني الحين ايش .. غبي في احد يقول هاالكالم ) فيصل حس بنفسه 

 ( يرضيها 

قال ) تامر ش ي ياطويل العمر انا بلبس وانزل اسلم على امي  : ميهاف وقفت

 (ادلعه زي زوجاته قال

 ..وهللا ما كان قصدي ازعلك بس كنت ابيك تدلعيني : فيصل بصدق

وبعدين انت الي .. دلعك والا ما ادلعك هذا راجع لي ا : ميهاف لفت بغرور عنه

 قلت ما راح تجبرني وتستعجلني 

 ناديني زي ما تحبين هانا اسف ال عادت من تدليع : فيصل

 يروق لي استاذ فيصل  : ميهاف مشت بغرور

 عيونه وروحه  : فيصل بحنان ذوبها

 ي اروح الهلي انا بنزل اسلم على مامتي وبعدين اب : ميهاف متماسكه ظاهريا
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 تامرين امر وانا بعد بروح معك اسلم على صالح : فيصل

من زوجات فيصل ودخلت الحمام تاخذ  هميهاف مشت بغرور وهي منقهر 

اافففففففففففف ايش فيني انا اذا ) زوجاته  هشور وهي منعفسه من سير 

بس هو لي انا وزوجاته ... جلست بنكد على نفس ي من زوجاته ما راح اعيش 

هين يا فيصل ان ما خليتك تندم على زوجاتك اجل انا تبيني .. هم داعي مال

مو ناقص انه يروح لهم كل الاشهر الي فاتت ويسفرهم وانا ... اصير زيهم 

 ...راميني 

 ...(ال تنسين يا ميهاف املاض ي ... وبحزن هههههه 

املالبس لبست فستان من شانيل باللون  هخرجت من الحمام وراحت لغرف

باللون الاورنجي ويوصل لين  هكواز عالقي والصدر ماسك وتحته شريطالتر 

 همن قدام اورانجي هفوق الركبه ولبست معه صندل تركواز وفيه شريط

 تربط لين نصف الساق  هوبحبال تركوازي

رولت شعرها وملته من قدام بمشط اورانجي ولبست عقد من اللماس على 

كوازي ولبست خاتم مناسب شكل ثالث دوائر وفي النصف حجر كريم تر 

 املاس مناسبه هوساع

 هخرجت تمش ي بتثقه قدام فيصل الي دوبه خارج من الحمام وعيونه معلق

 فيها 

 جهزت مالبسك على الاستاند  : ميهاف
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وحطت شادو اورنجي ناعم من ميك فورايفر وقلوس خوخي  هومشت للتسريح

عطرت من عطر وباالشر مناسب ورسمت تحت عينها بالكحل التركواز وات

 شانيل 

ميهاف اتفاجات انه اختار ..فيصل لبس مالبسه وجلس يستناها تخلص 

 مالبس غير الي طلعتها

 اشتقت للثوب والشماغ  : فيصل ابتسم

 على راحتك  : ميهاف لفت بعد م اهتمام

 ممكن تركبي الكبك : فيصل مش ى ووقف قدامها

قلبها تزيد واصابعها  ميهاف منحرجه من قربه وهي ترتجف من الداخل ودقات

 تالمس رسغ فيصل وتركب له الكبك 

 تسلمين ياعمري  : فيصل ذايب منها ونزل راسه وقبل راسها

 .............: ميهاف قلبت حمراء

اعرف اني زعلتك بكالمي بس انا اسف ما راح اكدر  : فيصل مسك يدها

 عليك 

 لو سمحت العاد تجيب طاري زوجاتك عندي : ميهاف بعصبيه

 بس  هانت تامرين يالغال كم ميهاف عندي هي وحد : يصلف
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علشان نسلم  هايه ابيك كذا وبعدين بسرع : ميهاف متماسكه اعطته ظهرها

 على مامتي وبعدين بروح الهلي

مشت قبله ميهاف وهي تكلم امال بالجوال وتسلم عليها وتقولها انها بتزورهم 

 بعد العشاء 

ليه ولفت نظرت بعصبيه له يعني ومشت لين املصعد الجانبي وضغطت ع

 وينك

من زوجاته بس  هوخاص هاو يكلمه بهذي الطريق هفيصل ما تعود احد يعامل

 ..هو ضعف قدام ميهاف 

مش ى جنبها وركبوا املصعد فيصل بعناد قرب ميهاف له وحوطها بيده على 

 خصرها 

 لو سمحت استاذ فيصل بعد يدك : ميهاف بضيق

دام اهلي يعني الزم نتصرف عادي وبعدين ابي حنا ق : فيصل نزل راسه لها

 ادخل السرور على امي 

  هميهاف وفيصل خرجوا من املصعد وراحوا الم فيصل الي جالسه في الحديق

 مساء الخير الحلى ام في الدنيا : فيصل يسلم على راس امه

 مساء الخير مامتي  : ميهاف تسلم على راسها

 ساء الورد بعيالي م : ام فيصل فرحانه من فيصل وميهاف
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 جلسوا يشربوا الشاي معها 

 وش الزين والشياكه يا ميهاف احلويتي كثير  : ام فيصل

 مامتي  هعيونك الحلو  : ميهاف بخجل

  هههه ما شاء هللا عليك يا ميهاف ما اثرت فيك الشمس في الجزير  : ام فيصل

 ميهاف ارتبكت 

ي الشمس الني احب لون يا امي ال تقولين ترى انا مانعها تطلع ف : فيصل

 بشرتها وما ابيها تسمر 

 ما طلعت في النهار ابد كل طلعاتي في الليل : ميهاف تتصنع الضيق

ال مالك حق يا فيصل ليش ما تخليها براحتها وبعدين ايش فيه لو  : ام فيصل

 سمرت والا ماسمرت هسمرت شوي ميهاف حلو 

 وخفت عليها من النمش  وهللا يا امي انا احب بياضها الصافي : فيصل وقف

 وبحركه جرئيه ما توقعتها ميهاف فيصل حط يده على نحرها وقبل عنقها 

 فديت الناس البيضاء انا  : فيصل

 ميهاف احمرت من الخجل 

 ههه خف على البنت شوي  : ام فيصل
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يا امي خلينا نجيب عيال لونهم فاتح شوي ونحسن النسل والاتبينهم  : فيصل

 زيي سمر

 ( عيال)من تصريحات فيصل  هرجه وبنفس الوقت منفجعميهاف منح

 وانت ايش فيك لونك يهبل  : ام فيصل

 ياهلل عاد ال تاخرييني يا ميهاف انا استناك  : فيصل

 وين تو الناس : ام فيصل

 ابي اسلم على اهلي  : ميهاف

 سلميلي عليهم وهللا يحفظهم  : ام فيصل

 دق جوال فيصل واتضايقت ميهاف 

 و هال فهد ال : فيصل

 مش ى يكلم بعيد واشر مليهاف تستناه

 كيف بنات عمك يا ميهاف  : ام فيصل

 ميهاف بخير الحمد هلل 

منك اعرف ان الوقت مو مناسب بس ايش  هوهللا انا منحرج : ام فيصل

 اسوي 

 خير مامتي ايش فيه : ميهاف باهتمام
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صديقتي  ههه ال يروح فكرك بعيد بس سلمك هللا هذي ام خالد : ام فيصل

 كلمتني تسأل عن بنت عمك الي كانت البسه وردي 

 امال ؟؟ : ميهاف

ايه ماشاء هللا عليهها جذابه وجميله  : ام فيصل الي كانت معجبتها امال

 حتى انا جذبتني  هبصراح

 ايش فيها : ميهاف

يعني تبيها .. اذا كانت مخطوبه او ش ي ,,تســأل عنها كم عمرها  : ام فيصل

 لولدها خالد 

 62ال مي مخطوبه وعمرها  : ميهاف ابتسمت وهي تذكر امال

 ايه هللا يكتب الي فيه خير  : ام فيصل ضاق خاطرها

 امين : ميهاف حست بام فيصل

 يعني فيه مانع لو تقدموا لها  : ام فيصل

 اول اكلمها واشوف رايها وبعدين عدنان مسافر في امريكا  : ميهاف

 ه الراحوا نسوا نفسهماي : ام فيصل تذكرت ولدها عزوز

 ان شاء هللا يفرحك عزوز ويفرحنا عدنان بردتهم : ميهاف تهون على ام فيصل

 امييين  : ام فيصل
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 ميهاف مشينا : فيصل خلص املكامله

سلموا على ام فيصل ولبست ميهاف عبايتها الي اخذتها من املرافقه وطلعت 

 املرسيدس  همع فيصل وركبت السيار 

 الهدايا احمد ركبت  : فيصل

 ايه استاذ فيصل : احمد السواق

 مظلله هخذي راحتك السيار  : فيصل قفل الحاجز بينهم ونزل لثمه ميهاف

 ..............: ميهاف

 وطلع عص ي تفاح وصب لها بالكاسه  هفيصل فتح الثالج

 تفضلي عصير تفاح  : فيصل

 شكرا  : ميهاف اخذت الكاسه

 تعدل مكياجها  هولفت للجهه الثاني

 حلوه وتهبلين : يصلف

  هبجد انا حلو  : ميهاف لفت عليه وبنظره إغراء تتقنها سبلت عيونها

  هوبقو  : بحياته يرتبك قدام وحده بس مبين متماسك هفيصل الول مر 

 هالي تقل اني حلو  هشكرا هذي املره الثالث : ميهاف نزلت عيونها

 بيدخلني الغرورهبصراح
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 بس هاني متأكد انها ثق يحق لك الغرور مع : فيصل قرب منها

 شكرا : ميهاف حمرت من قرب فيصل

وفتح الحارس الشخص ي  هولفت اللثم هولبست ميهاف الطرح هوقفت السيار 

 الباب لفيصل وميهاف 

  هانها بتشوف بنات عمها وحشوها مر  هنزلت ميهاف وقلبها يخفق بقو 

 استقبلهم صالح الفيال فتح الحارس باب ودخلوا في 

 ال نور البيت هال وغ : صالح

 منور بوجودك  : فيصل يسلم على صالح

 هال باختي الغاليه وحشتيني  : هصالح يحضن ميهاف بقو 

 وحشتني يا صالح  : هميهاف بفرح

 عمه ميهاف : هادي

وحشتني  : وتبوس فيه هوهي تشيل هادي وتحضنه بقو  هبفرح هميهاف صرخ

 ياروح عمه الغالي وين مي 

 عمتي  : مي

 وتبوس فيها ميهاف حضنتها 
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فيصل يراقب ميهاف وهي تتعامل مع عيال اخوها وحز بنفسه انها تحب 

 الاطفال وتضايق من حياته معها 

 دخل فيصل وصالح للمجلس يسولفون 

  هوميهاف طلعت فوق لبنات عمها الي استقبلوها بصراخ وهبال كالعاد

 راراول ما دخلت ميهاف الصاله الي فوق سمعت صوت صراخ امال ومنى واب

 وحشتيييني /  هامال وهي تنط وتحضتن ميهاف بقو 

 وحشتيني موت : منى تسحب ميهاف وتحضنها

 هال وغال بميهاف  : ابرار تحضنها

 هثالث هواو سويتيها مر  : ميهاف الي تطالع في بطن ابرار

 ههههههه : ابرار منحرجه

 ههههه وانت ما عندك ش ي بالطريق : امال

 س وي تون النا : ميهاف انحرجت

 وحشتيني موت وهللا يالقاطعه شهرين ما نعرف عنك ش ي : منى

 هالفيصل ذا يبيله تأديب بس بيكون على يدي  : امال بقهر

 ال وهللا وليش على يدك على يدي انا  : منى
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 وليش ان شاء هللا كل الحمله على فيصل : ابرار

 اجل هذا ش ي يسويه يدس ميهاف عنا  : امال

 حقت فيصل  هفي الجزير  هههههه انا كنت : ميهاف

 ال اتشقق انا  : منى

 وليش ان شاء هللا تشققين  : امال

هاو انت ما تسمعين انت وجههك تقول مع فيصل في جزيرته يعني  : منى

 وانت وجههك تبينها تكلمك هعايشين رومانسي

 وش فيه وجهي يهبل كله ملح وقبله  : امال تناظر في املرايه الي قدامها

 اسكتي والي يعافيك هلك انك ما تعرفين ش ي في الرومانسيمو قلت  : منى

 هههههه وهللا انكم تحف : ابرار

 استقت لكم موت كل يوم اعد الايام الي اشوفكم فيها : ميهاف

 استغربوا منها بس ميهاف حست بغلطتها 

 ههههه ال حزنتوني وش اقول  : ميهاف

  هو كيف حلو هياهلل حكينا عن الجزير  : امال

 يه كيف شكلها وايش سويتو وكيف كنتم تقضون ايامكم ا : منى
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 وهللا ياميهاف ما سمرت من الشمس : هابرار تعطيها القهو 

 ايه صح  : امال

 يعيني لو سمرت كان يطلع تغيير  : منى

 ال كذا لوني حلو وعاجب فيصل : ميهاف

عاجب )ميهاف  هول كذا وتقلد بحاهاها ههههه قولي من الا  : امال بخبث

 (فيصل 

 وين الصور  : تنط جنب ميهاف : منى

 الجايه  هراح اجيبها املر  : ميهاف اتورطت

 ههههه..الي سويتها لك قبل شهرين  هايش رايك في املفاجا : امال

 حيل  هههههه حلو  : ميهاف تتذكر الانجري 

 علشان كذا سوينها مفاجأههههه قلنا لو استأذنك راح تخجلي وتقولي ال  : منى

وامال غيرت العنوان على عنوان فيصل  هحلو  هحبينا نسوي لك حرك : ابرار

 الي طلعناه من النت 
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 (هللا يالدنيا يا أنا اخذت تهزيئه معتبره عليه..... ) : ميهاف ساكته ومبتسمه

وجلسوا يسلفون دق فيصل على ميهاف بس ميهاف قالت له انها بتسهر عند 

تطلع الهدايا وحارس شخص ي  ها وتركها وطلب منها ترسل املرافقبنات عمه

 مع السواق 

 ميهاف الصناديق الي تحت انزل اجيبها  هسيد : املرافقه

 انزلي  : ميهاف

 واو ميهاف هذي املرافقه تروح معك كل مكان  : امال

 كيف تاخذي راحتك وهي معك  : منى

 فسها حرام عليكم واقفه بعيد وحالها حال ن : ابرار

 ولو احسها كبت للحريه : امال

 تعودت عليهم وبعدين هي تجلس بعيد عني الا اذا طلبت منها ش ي  : ميهاف

نزلت ميهاف وابرار عند صالح وجلسوا يسلفون واعطتهم هداياهم وهديا 

الاوالد وسلمت عليهم وطلعت فوق عند امال ومنى وطلعت مهعا املرافقه 

 بالهدايا 

 تكلفي على نفسك ليه يا ميهاف  : منى

 وهللا كلفتي على نفسك يكفي جيتك لنا تسوى الدنيا وحضنوها  : امال
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 ال تحسسوني اني غريبه عنكم  ههدايا بسيط هويش دعو  : ميهاف بصدق

 وااااو ميهاف يجننن الفستان فستان اسود من ديور  : منى تفتح الصندوق 

  هومعه صندل وشنط

 د وجبته لك اتمنى انه يعجبك قلت انك تحبين اللون الاسو  : ميهاف

 شكرا لك يا احلى بنت عم في الدنيا : منى تحضنها

وااو ميهاف ايش الزين فستان من شانيل احمر يهبل  : امال تفتح صندوقها

 وصندل من نفس املاركه  هومعه شنط

 الجذابه  هعاد امال واللون الاحمر عذاب عليها بنت عمي الحلو  : ميهاف

 ين يالغاليه تسلم : امال تحضنها

 ..احس انه في ش ي  هالحظ هالحظ : منى

  هههههه على طول فاهمتني هالرومانسي : ميهاف

 وايش الي انا ما فهمته  : امال

 ...اممم اقول والا ما قول  : ميهاف بدلع وببحه

 اهاها هههه ال ال الزم نعرف ايش فيه : منى

 ايش فيه  : امال بخوف
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 اقولك على ش ي اممم انا ب : ميهاف مسكت امال

 ايش فيك يا ميهاف  : امال

 ام فيصل اليوم كلمتني تسأل اذا كنت مخطوبه وكم عمرك : ميهاف

 ليه عندها ولد بتزوجه امال : منى

ههه متسرعه هالبنت فيصل عنده اخو بس متزوج امريكيه وعايش  : ميهاف

 هناك 

 اليكون عدنانوه متزوج وعايش هناك : امال

 هوناسي هك ما عندها سالفه الحين تفكرين في عدنانو هههه مو قلت ل : منى

 ليه ام فيصل تسأل عنك

 ايه صح ليه  : امال

 وتبيك لولدها خالد  هصديقتها ام خالد اعجبت فيك في الحفل : ميهاف

 ايش تخطبني انا  : امال منفجعه

 بصراخ اه يارب اوعدنا  : منى

 وجع كأني وافقت  : امال

 ليش ما توافقين  هان فيه مواصفات حلو وهللا اذا زين وانس : منى
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انا ايش عرفني فيهم علشان اقبل وارفض وبعدين  هاقول يالرومانسي : امال

 الناس ما تقدموا علشان تقولين هالكالم

وما تعرف ليش هي كانت دايم تمزح عن الزواج بس ملى جاء  هامال متضايق

 وقت الجد خافت 

 يجي دوري  هههه اقول ال يكثر روحي عني يمكن: منى

 وقلت ان عدنان في امريكا  62انا قلت لها انك مو مخطوبه وعمرك : ميهاف

الناس سئلوا بس يعني .. يوه خلينا ننبسط الحين والحقين على الزواج  : امال

 وبعدين فيه فارق اجتماعي بيننا .. يمكن ما يجوى 

نفس انت ليش تفكيرك كذا وبعدين ميهاف متزوجه فيصل وهم مو من  : منى

 الاجتماعيه وزواجهم ناجح زي ما شفت بعيونك هالطبق

 ايه مو كل الناس مثل ميهاف او مثل فيصل و امه  : امال

 انت ليش متشأمه كذا يااختي تفألي بالخير  : منى

 ايه وانت صادقه  : ميهاف

سنه يعني العمر  62اقول قوموا عني انت وهي مستعجلين علي توني  : امال

 قدامي 

 معازيم من هاي هاي وما ادري ايش هانت الي راجتنا يوم الحفلمو  : منى
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 ههه ال تضايقيها خليها على راحتها  : ميهاف

 هللا يكتب الي فيه خير : امال بضيق

 اميييين " : منى بسرحان

 ههههه انت واحالمك الااقول يا ميهاف ما قلت لك اخر اخبار بدروه : امال

هههه اخر  : يع بدر من زمان ومعجبه فيهميهاف الي عارفه ان منى تابع املذ

 الاحالم 

 ميهاف  : منى انحرجت

وي بعض الا حالم تححقق ياعمري اسمعي ياميهاف اخر اخبار بنت  : امال

 منى هي وبدر  هعمك الرومانسي

 ايش قولي تحمست : ميهاف

 همحرج هامال قلت لك صدف : منى منحرجه وقالبه حمراء

منى شافت فارس احالمها بدر وكلمته  هالحلو سمعي يا ميهاف اختي  : امال

 بعد والاعظم اعطاها ورده جوري 

 احلفي وين شافته ومتى وكيف  : ميهاف

يوم توزع  هاما وين عندك ومتى في حفلتك وكيف صدف هوهللا صادق : امال

 الورد الهديه الي جبناها هديه لك 
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 هههههه يعني اكيد انه من اصدقاء فيصل  : ميهاف

 ره قالك ش ي عن صديق اسمه بدر مذيععم : منى

 بدينا التحريات من الحين : امال بعياره

فيصل كثير الن عالقتها معها  هميهاف منحرجه النها فعال ما تعرف عن حيا

 هكانت متوتر 

 ال عمري ما سألته وال قالي او يمكن قال بس انا نسيت ما ركزت كثير : ميهاف

ذا قال احد عندك اسم بدر تعرفين ميهاف املفروض حبيبتي ا : همنى بعيار 

 على طول وتركزين وتذكرين بنت عمك الي تتابع املذيع بدر الـ

 وليش ان شاء هللا  : امال

  ههههه وهللا انكم تحف : ميهاف

 يدق جوال ميهاف وشافت رقم فيصل 

 الو  : ميهاف

 احلى الو اسمعها بحياتي  : هفيصل ذاب من البح

 كل ماله يحلو  ميهاف انحرجت من كالمه الي

 وانا اخاف عليك  86متى بتردين حياتي الساعه  : فيصل

 والي يخليك ما بعد شبعت منهم ابي اقعد شوي  : هميهاف بدلع وببح
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طيب خليك على راحتك واذا بتجين قولي لي اجي  : فيصل راح فيها من الدلع

 اخذك مع السواق

 رتاح وانا برد اذا خلصت ال بجد انت ا : ميهاف خافت عليه يتعب اذا ما ارتاح

 فيصل ما حب يجادلها النه عارف انها بترفض 

 اوك انتبهي لنفسك ياعمري  : فيصل

 مع السالمه وانتبه لنفسك  : ميهاف

 ما فيه ياعمري او حياتي  : فيصل بحنان ذوبها

 فيييييصل موقلنا ال تستعجلني  : هميهاف بمياع

 هن ما استعجلك وانت بالنعوميا ربي وتقولين التستعجلني ايش لو  : فيصل

 والدالل تحكين 

 (...........طيب يافيصل بنشوف اخرتها معك )ميهاف 

عمري انا خارج الحين من القصر عندي مشوار اذا خلصت اتصلي  : فيصل

 على يمكن امرك بدل ما تردين مع السواق بروحك

من زوجاته  هاوفففف اكيد رايح عند وحد) ميهاف اعتفست من كالمه 

 (هساهم العلع
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ال وليش اتعبك يمكن اخلص وانت مشغووووووول وا يمكن  : ميهاف بعصبيه

 اعطلك عن ش ي انا برد لحالي

  هميهاف عمري ليش العصبي( ال حول ايش فيها ذي اعتفست) فيصل 

ايه الحين ايش فيني انا تغيرت يعني الواحد يايمش ي على  : وغيره هميهاف بحد

 ايش عليك روح وونس نفسكهواك او يصير ما ينفع ايه 

اروح اونس نفس ي انت  : من زوجاته هفيصل فهم قصدها تحسبه رايح لوحد

 ليش ماتحبين لي الخير 

 خالص استاذ فيصل روح ونس نفسك عيوني : هميهاف بعصبي

 وهللا انك انت عيوني  هحلو  ههههه ياربي اخيرا قلتي كلم: فيصل

 تامر ش ي ثاني استاذ فيصل  : ميهاف

 ايه ابي ش ي  : متص غضبهافيصل ي

 خير : ميهاف

 الخير بوجهك يا وجهه الخير  : فيصل بهمس ذوب ميهاف

 فييييصل ايش تبي  : ميهاف بدلع رباني

 ابيك انت يا عمري  : فيصل

 ...............: ميهاف انحرجت وقلبت حمراء من الاحراج
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 ابك ميهاف انت وحدك الي ابيك : فيصل بهمس

 ...........ميهاف 

 هاموووو .. فديت الي يستحون انا  : فيصل بهمس وحنان

 ...........: فيصل معها هميهاف انحرجت من جراء

 عمري  همع الف سالم: فيصل

 همع السالم : ميهاف بهمس

ميهاف وخرج  هفيصل اتصل على السواق وقاله يعطيه خبر اذا كلمته السيد

 يجي يسهر عنده  همن القصر وراح عند بدر الي عزم

عت ميهاف للغرفه عند بنات عمها ولقتهم قاعدين يتحدثون مع عدنان رج

 بالنت والكاميرا شغاله 

 

 ههه ياحليلك يا عدنانوه : امال

 ميهاف لبست ايشارب على راسها وجلست بعيد شوي ىعن الكاميرا

 اقول عدنانون متى بترد مونقول انك خلصت : منى

  هههه اقول اصغر عيالكم انا عدنانوه : عدنان

 هههه نمزح معك ايش دعوه عدون  : امال تركز الكاميرا عليها
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 هههه ايه كذا جينا للمصالح اكيد وراء عدون ش ي  : عدنان

وال ش ي وبعدين حنا خواتك الي ما لنا  هال وهللا ال مصلح : منى تلف الاب عليها

 غيرك 

 يعني املفروض تدللنا  : امال

 تجوزون عن سوالفكم  هههه وهللا لو ادلل فيكم سنه ما : عدنان

 عدوني ميهاف جنبي تسلم عليك : منى

 هال وهللا بالغاليه بنت عمي  : عدنان

اقول حنا نكلمك من اول ما قلتلنا الغاليه وميهاف على  : اما ل ومنى بعياره

 طول 

هال ولد عمي ايشلونك ان شاء هللا  : ميهاف مشت لعندهم وكلمت عدنان

 طيب 

 وكيف حالك وكيف حال زوجك الحمد هلل بخير  : عدنان

 بخير الحمد هلل  : ميهاف

 اول ما عرفت ان زوجك فيصل الـ تطمنت عليك  : عدنان

 هههه هللا يجزاك خير بس علشانه فيصل الـ : ميهاف
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انا اعرف اخوه عبد العزيز هنا في امريكا وماشاء هللا عليه  هبصراح : عدنان

 اخالق عاليه 

 زوز تعرف اخوه ع : ميهاف متفاجأه

ايه هو صديقي الروح بالروح تعرفت عليه من ثالث سنوات وانا  : عدنان

 وهو يكلم فيصل وعرفني عليه وقلت له اني ولد عمك  هكنت عنده مر 

 ومتى هالكالم  : ميهاف مستغربه من ان فيصل ما قال لها ش ي

 شهور تقريبا  همن ثالث : عدنان

 كلها هعائليعيني يعيني صرت انت وميهاف تعرفون ال : منى

 وي على اخوي عدنان مو سهل  : امال

لخطبك خلود صرتي من الهاي  هاقول ال تكثرين وبصووت واطي بكر  : منى

 هاي 

 اقول نقطيني بسكاتك  : امال

 عدنان همع السالم : ميهاف

 وين التؤام  همع السالم : عدنان

 عدوني نحن هنا  : امال

 ونحن هنا هههه : منى
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 خواتي الحلوات توصون ش ي يا : عدنان

 ال تسلم ياعمري  : منى

 باااي ياقلبي وانتبه لنفسك  : امال

 هميهاف سرحت تفكر في فيصل الي ما قالها على انه عرف ولد عمها من فتر 

 هي ما تعرف الكثير عن حياه فيصل كلها غموض  هبصراح

 في قصر بدر هفيصل وبدر كانو جالسين في حديق

 هههه وهللا انك خطير  : فيصل

 اجل ايش اعجبك  : درب

 وبعدين كيف طلعت من املوقف  : فيصل

وجلس الضيف يعدل من الشعر املستعار الي  هاعالني هاملخرج حط فقر  : بدر

 البسه

 زينه  هوانت بعد يا اخي استقبل اسئل : فيصل

 برنامج على الهواء يعني توقع أي سؤال محرج  : بدر

 اء هللا قدها با بو تركي هههه اما مواقف تعدي عليك بس ما ش : فيصل

 ايه خلنا نلقى ام تركي وبعدين يجي تركي  : بدر سرح وبتنهيده

 اقول الاخ مستعجل على الزواج : فيصل
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 ههههه مو اقولك حالي مستعص ي  : بدر

 ههههه ترى بعدي ما نسيت سالفتك يوم انك تغني صدفه  : فيصل

 فيصل ابيك بموضوع مهم  : بدر جلس باهتمام

 خير بدر ايش فيه  : غربفيصل است

وعرفت انها منى  هبالصدف هشفت وحد هتذكر يوم كنت عندك في الحفل : بدر

 بنت عم زوجتك 

 ايه اتذكر ان عندها بنات عم تؤم واخوهم في امريكا  : فيصل يتذكر

 او ال  هابيك بطريقتك تسأل ميهاف اذا كانت مرتبط : بدر

 انت جاد يا بدر من صدفه بتخطب : فيصل

  هانا تعاملت مع نساء كثير بس زيها ما شفت مؤدبه وحساسه وخجول : ربد

 طيب انا بحاول اسألك ميهاف وارد عليك : فيصل

 وهللا انك تخدمني خدمه العمر  : بدر

 العمر شكل هاملنى هبلت فيك  ههللا هللا خدم : فيصل

 قلت لك مؤدبه حساسه وبريئه  : بدر

 وحلوه والا ال : فيصل بخبث بيغيظه
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 هههه الحمد هلل انها بنت عم زوجتك  : بدر

 وليش  : فيصل باستغراب

 اخاف تضمها ملساييرك  : هبدر بعيار 

 اعجبت عزوز  ههههههه تصدق هالكلم: فيصل

 ههههه ايش اخباره عبد العزيز  : بدر

 طيب الحمد هلل  : فيصل

 الا ايش اخبار زواجاتك  : بدر بعياره

 اني طلقت رانيا وعندي دينا هههه ال جديد غير  : فيصل تنهد

 بدور غيرها  : بدر

 ما فكرت و شكلي بعقل  : فيصل سرحان بميهاف

 هللا يهديك  : بدر

 ايش بالك هللا يهديني  : فيصل

 انا ما ادري ايشلون ميهاف ساكته لك : بدر

 اقول بدر ال تنق علي وشوف مين بيساعدك : فيصل

 وضوعي حتى لو تسيير على ثالثال والي يرحم والدينك بس ال تنس ى م : بدر
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 ههههه مصالح  : فيصل

 ميهاف بترد الحين  هاستاذ فيصل السيد : دق جوال فيصل السواق

 اوك ال تحرك الا ملى اجيك  : فيصل

 ابشر ياطويل العمر  : السواق

 ميهاف ودعت بنات عمها ونزلت مع املرافقه لتحت 

 أي كان جلستي شوي عندنا  : منى

 هاف وهللا مشتاقين لك بدري مي : امال

معكم ما تنمل بس انا تعبت امس الي رديت من السفر  هوهللا القعد : ميهاف

  3 هالحين داخل هوالساع

 واستغربت من وجود سيارتين واقفين  هطلعت ميهاف مع املرافق

 طلع فيصل من سيارته البتنلي ومش ى لين ميهاف 

 مع السواق للقصر تعالي معي ياميهاف وخلي املرافقه ترجع  : فيصل

فيصل  : من زوجاته هانه موعند وحد هميهاف منحرجه وبنفس الوقت مرتاح

 ليش تتعب نفسك 

 ياعمري  هتعبك راح : لها هفيصل مسك يدها وفتح باب السيار 

 فيصل ما معك حراس او احد  : هميهاف منححرج
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 وحبيت اني انا وانتي نأخذ جوله على هاسوق من فتر  ههذي اول مر  : فيصل

 الرياض اذا ما عندك مانع

 ال ما عندي والواحد يحصله يسوق فيه فيصل الـ ويرفض  : ميهاف بدلع

 هههه عليك افكار  : فيصل لف لها وابتسم

 شكرا يا فوفو  : ميهاف ابتسمت

 يا لبى قلبك على كلمه فوفوا حلى حتى من اريام : فيصل فرح

 لها ههههه ترى افتن عليك واقو : عذبت فيصل هميهاف ببح

 اجل تحملي العقاب  : فيصل بخبث

 اموره مثلي  هعقاب فيه احد يعاقب وحد : ميهاف بمياعه وببحه

 احلى واجمل وارق اموره شفتها بحياتي  : فيصل مسك يدها ورفعها لفمها

 ...................: ميهاف احمرت من الخجل

 ليلتك  هاميرتي الغاليه الليل : فيصل

 فيصل يقولي يا اميرتي ياي مين قدي و  : ميهاف

 انت امري وانا انفذ  : فيصل

 اها ابيك تلف فين في الرياض الين ما يأذن الفجر ..ميهاف بدلع رباني امر 
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 ابشري يالغال غاليه والطلب رخيص بس كذا  : فيصل

 هههه  : ميهاف

 وراعيتها  هياربي تسلم الضحك : فيصل

سرحان ومرتاح بقرب  تمشوا فيصل وميهاف في شوارع الرياض وكل منهم

 وصلوا الفجر القصر وطلعوا لجناحهم وصلوا الفجر .. الثاني منه 

ميهاف لبست بيجامه من فكتوريا سكريت باللون التفاحي عالقي وبرمودا 

 دخلت عليه ميهاف  هوفيصل جلس على املكتب حق

 فوفو تبي ش ي : ميهاف

 ايه تعالي  : فيصل

املكتب الجانبي وشافت ميهاف وقف فيصل ومسك يد ميهاف ومشوا لين 

 باللون الذهبي  هصندوقين متوسطين الحجم باللون الاسود ومزخرف

انت روحي وعقلي .. ميهاف انا اخترتك وحبيتك بعيوبك وحسناتك  : فيصل

وبنفس الوقت وعدتك اني احترم .. من دونك  هانا ما اقدر اعيش لحظ.. وكلي 

 ...رايك وما راح استعجلك 

ومسك ..في الاختيار من الصندوقين الي قدامك  هكامل الحري ميهاف انت لك

 يدها ورفعها وقبلها 
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واوعدك اني اكون زوج واب واخ وام لك وما راح ..وانا راح اتفهم اختيارك 

 اخذلك ابدا 

 واي قرار تتخذينه انا بتقبله وراح اوقف جنبك مهما كان اختيارك 

 ن املكتب وتركها لوحدها وهي تشوف فيصل الي طلع م هميهاف وقفت بحير 

وفتحتها وقرات املكتوب  همشت لين الصندوق الاول وفتحته ولقت فيه بطاق

 فيها 

التي  هوانت ستبقين الانثى الوحيد.. لك كامل الحريه اذا اخترتيني ) 

مع شخص اخر يحبك ويقدرك ويعاملك  هسعيد هاتمنى لك حيا.. سأفتقدها 

 (النك تستخقين ذلك  هكملك

لعصفور طاير من باب القفص املفتوح ويحلق بحريه بعيد  هور وشافت ص

 عن القفص 

 بحريتها باالنفصال  هنزلت دمعه من عيونها النها فهمت قصد

عائله  همسكت الصندوق الثاني وارتجفت من الخوف ولقت بطاقه فيها صور 

 على شاطئ بحر 

.. احتويني بحنانك ... املكيني بكل ما في .... لن تندمي يوما ما انك اخترتيني ) 

 (احبك .......... وال تخافي من الغد .. واطلقي مشاعرك تجاهي 
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من الحرير الاحمر عاري  هواحمر وجهها من الخجل وهي ترفع فستان سهر 

 الصدر والظهر وطويل بذيل من شانيل 

وابتسمت ودموعها تنزل وهي تشوف قميص نوم من  هالثاني هورفعت القطع

تحت الصدر  هالصدر بعالقات باللون الفوش ي وشريط الدنتيل الابيض عاري 

 ومفتوح من اعلى الصدر لين اسفل القدم وكلفه فوشيه من الاطراف هفوشي

 الي تملك اسهم فيها  هوتذكرت انه من تصميمها الاخير لدار الازياء الفرنسي

 همن املخمل الاسود ولقت فيها عقد من الؤلؤ ويتوسط هورفعت علبه صغير 

 شكل قلب  زمرده على

 مع فيصل  هبين الامرين تاخذ حريتها او تقبل الحيا هميهاف وقفت محتار 

تعني الحفاظ على سر بنت عمها وموت املاض ي الي يطاردها ونظرات  هالحري

 الشك في عيون فيصل 

العيش مع فيصل ويعني تحمل زوجاته وتحمل كل ما يضايقها ويعني حبها 

  هلفيصل يعيش وينمو ويثمر بعائل

ودعت هللا انه يكتب لها الخير ..يهاف رفعت عيونها لفوق ومسحت دموعها م

 في الاختيار الي اختارته 

ارتجفت اصابعها وهي تحمل الصندوق الي يحدد مصيرها مع فيصل ومشت 

 النوم وفتحت الباب ولقت فيصل يناظر لها وبعيونه خوف حقيقي  هلين غرف
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 نى اني ما اسئت الاختيار انا اخترت اتم : ميهاف ودموعها على خدها

خاف يفتح ...فيصل مش ى لين عندها ويدينه ترتجف من اخيار ميهاف 

 هالصندوق ويندم طول عمره انها تركته النه سهل لها طريق الحري

 ...................انا اخترت  : ميهاف

 ماذا اخترتي ياميهاف 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 يكتب على وجهي ارق  من يوم غبتي والتعب

 من يوم غبتي والسهر ما كفر الذنب وغفى 

 مدري بموت من العطش والابموت من الغرق 

 من روحتك وانا انتظر 

 واعشم جروحي شفا 

 مامر في صدري عذر الارميته واحترق 

 مالفى ... حتى استحيت من الضلوع ليا نشدتني 
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 البارت العشرون

 

 ....انا اخترت  : ميهاف بدموع

بفيصل الي يمش ي لها بهدوء  هسكتت ميهاف والدموع تنزل من عيونها املتعلق

 وقف قدامها 

ميهاف اعرف انك مستغربه  : فيصل حط يدينه على يدينها فوق الصندوق 

اعرف انك متردده كثير ... ويمكن في نفسك تتسألت ليش انا خيرتك ...مني 

 بس الظروف عاندتني .. وانا قلت لك ماني مستعجل ..

 ضغط على يدها 

 مع بعض يا ميهاف ... راح افتح الصندوق وانت يدك بيدي  : فيصل

 رفع فيصل ويدينه بيدين ميهاف غطاء الصندوق وتفاجأ من الي بداخله

 ...................: فيصل

  هرفع عيونه لها وهو يشوف دموعها الي تهزه وتأثر عليه بقو 

 ......ايش هذا  : فيصل بستفسار
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على وما لقيت قدامي غير  هاختياراتك كانت صعب : كاء عور فيصلميهاف بب

 هذا الحل الوحيد فيصل ... هذا الاختيار 

مكتوبه بخط  هثانيه للصندوق الفارغ غير من ورقه صغير  هفيصل نظر مر 

 اليد 

 بس الصندوق فارغ بس ورقه وهذا مو خطي  : فيصل

 ابيك تقرأها ..فيه اللي  هانا فرغت الصندوق والورق..عارفه  : ميهاف

 فيصل متوتر بس باين هادي رفع الورقه وبدء يقرأ بصوت عالي واثق 

مللت ... فك قيدي .... اعطيني حريتي ... ماذا تريدني اقول اطلق يدي ) 

 ...الانتظار 

دعني اعيش ... احالمك  هاجعلني امير ... ام تريدني ان اقول خذني الى عاملك 

  هكاصديق.. كام .. هكزوج

انك قلت لي اذهليهم يا ميهاف وخليهم يعرف وان فيصل ما اساء  هذكر مر ا

 (الاستقبال هقصدها يوم حفل)الاختيار وعرف يختار

في البدايه حرمتني الاختيار والان تريد .. وضعتني فيها  هأي غموض واي حير 

 ..مني الاختيار

كل ما اطلبه هو ولكن ... لن ارد عليك الان ... اعطيتني الان امرين احالهما مر 

 ....لالبتعاد للتفكير  همهل
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 ( هفهل انت قادر على اعطائي هذه املهل

... تبعد ميهاف عني )  هالورقه ومشاعره متلخبط هفيصل الي سكت بعد قراء

انا ما اقدر ابعدها حتى لو ...وهي بعيد عني  هاقدر اعيش لحظ همعقول

 ... هحبستها بالقو 

رجع نظره ... على طلبها  هورجاء باملوافق فيصل رفع عيونه وشاف فيها طلب

انت تصرف .. مو قادر تتصرف ...ايش فيك يا فيصل )  هعلى الورق هفي حير 

الحمل الي حملته من مسؤليات .. سنه  62امر عايلتك من يوم عمرك 

اوقف عاجز عن ..الاختيارات الي اضطريت اني اتخذها في اصعب املواقف ..

 ...(طلبها الصغير

انا عند وعدي ما راح .. التي تبينها  هلك املهل : اسك ورفع عيونه لهافيصل تم

ويحق لك  هوانا اعترف اني عاملتك بقسو .. اجبرك على ش ي انت ما تبينه 

وراح اتفهم لو اخترتي الحياه مع ..بس انت نادره في كل ش ي .. تترددين معي 

 شخص ثاني يقدرك 

مستحيل ..مستحيل اختار فراقك  انا..ال ال يا فيصل انت ما تدري ) ميهاف 

مستحيل اكون لغيرك ..مستحيل اترك مامتي ومريم واريام ..ابعد وانت تعبان 

بس مستحيل اخون بنت عمي واخوي مستحيل اضيع .. انا لك وحدك ..

يارب .. السر مات من اربع سنين ومو الزم يظهر مره ثانيه .. كامله  هحياته اسر 

فيه ش ي .. احبه ولو طلب روحي فديته ..به اح... ارشدني للطرق الصحيح 
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ما ادري ايش بس ..يخليني اسامح اتقبل منك ش ي ينسيني كل الي سويته 

 (احس فيه 

ولو تبيني اريحك ..ميهاف انا ضغطت عليك  : فيصل شافها سرحانه ومهمومه

.. 

فيصل اختياري لحريتي او اختياري للعيش معك كازوجه  : ميهاف تقاطعه

 ماض صعب اننا نمحيه ..مربوط بماض ي 

 .....لو اقولك ش ي تصدقني  : رفعت عيونها املهمومه والحزينه

 ايش  : فيصل مسك يدها وجلسها على الكنبه وعيونه بعيونها

تمنيت كثير اني  : هميهاف بصدق عور فيصل الن الاثنين يبون هذا الش ي وبقو 

 ...امححي املاض ي اللي كان والي تواجدنا فيه 

بس انا قد ما تمنيت  : فعله هوعيونها بعيونه تبي تشوف رد وكملت بثبات

 انا مو ندمانه عليه ابد  هامحي

 اخوها بالزواج منها  هميهاف تقصد انقاذ بنت عمها من ظلم مازن وسعاد

.. بس حبه لها الي اغرقه ..فيصل كان مصدوم من كالمها على انها مي ندمانه 

 هاملتمسك..القويه الي هزته  هاملراء.. .ميهاف الي عرفها من الشهور الي فاتت 

لكل واحد ماض ي ويمكن ..)  هوقوفها معه في مرض.. هاخالقها العالي..بحجابها 

 (اجبرت على ش ي ما تبيه 
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فيصل فيه اشياء انا الزم احافظ  : ميهاف مسكت يده وثبتت عيونها في عيونه

بس مستحيل ..لها  وانا عندي اجابه...انا متأكده انك راح تسأل عنها ..عليها 

من  هميهاف خافت انه بعد ما يعاملها كزوجه بكل ما تحمل الكلم)اقول ش ي 

 .. (وراح يسأل .. معنى راح يستغرب انه الاول في حياتها 

 .................: فيصل

انا وانت جمعنا  : ميهاف قربت منه وواجهت وجهها بوجهه وبللهجه حزينه

.. يصل يومين شفتك باللفله يومين بس تصور ف..  هالقدر في ظروف غامض

قصدها انها تخبره انها ما ..)بس مو من تفكيري ..وبعدها اختفيت من حياتي 

 (رمت مازن 

عارف لو قالو لي قبل اربع سنوات انك يا ميهاف راح تقابلي امللياردير املشهور 

ف حلم الا .. وال بعد في يوم من الايام تصيرين زوجته ...فيصل الـ ما صدقت 

ويصير بين يديني وان .. حلم صعب املنال ..فيصل حلم بنت عمه ... البنات 

 ..بين يديه 

 ماض ي ...ميهاف املاض ي  : فيصل شاف الصدق في عيونها وتنهد بقوه

 ...وانا وانت راح نبدا كزوجين وانسانين جديدين 

 انا متأكده من..انك تسألني يوم من الايام ..اخاف ..فيصل اخاف  : ميهاف

وال راح ... واقولك يا فيصل ابيك تتأكد لو انه على موتي ما راح اتكلم .... هذا 

 ابرر عن أي ش ي 

https://jadidpdf.com



 
632 

يعورها .... فيصل بصدق أثر على ميهاف بس هي ما تبيه يعتبرها انها بنت 

 في النقاء  هوهي قم هكالمه الي يحسسها انها رخيص

حبيتها بعيوبها  ..حبيت ميهاف الي عرفتها .. ميهاف انا حبيتك  : فيصل

لكل انسان في الدنيا نقطه سوداء في حياته او .... بكل ش ي فيها .. وحسناتها 

 وانا كل الي شفته منك خالل عيشتك معي كل زين ... حتى ماض ي ما يحبه 

والتوبه ..هللا سبحانه وتعالى يغفر للعبد ويقبل توبته  : ميهاف مسك يدينها

... ويمكن فيه ش ي انا ما اعرفه ..به نصوح يمكن انت تبتي تو .. تجب ما قبلها 

رب العاملين يغفر .. انا انسان مهما كنت ومهما فعلت ما اقدر احاسب الناس 

 وانا يا انسان ضعيف ما اسامح .. 

ما احد ملسني والضيعت ديني ..بس وهللا انا بريئه ) ميهاف عورها الكالم 

 ..(انا ما رميت مازن بالرصاص ..وشرفي وتربيتي 

ياربي ..كل الي اشوفه برائه )زلت دموعها من عيونها وحالها حز في فيصل ن

 (سامحني ان قسيت عليها بالكالم 

 .......... : فيصل

 ومستحيل اعيش معك بتردد... انا مستحيل اتركك واروح : ميهاف بضياع

... والا ناويه .. انت طلبت مهله ..وضحيي يا ميهاف كالمك  : فيصل بعدم فهم

 و قادر يكمل الكلمهوسكت م
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ترض ى فيني وانا  : ميهاف بهدوء مؤلم مسكت يدينه وثبتت عيونها بعيونه

 ..وحده انت تشوفها انها

 انها ضيعت دينها واهلها واخالقها وشرفها 

 انها رمت ولد اختك بالرصاص 

  هانها تحضر حفالت مختالط

 انها ما تدري قد ايش كان لها عالقات برجال .. انها 

 بوجع وكملتت 

 ..........او حتى كم رجل 

 كفايه .......كفايه  : فيصل صرخ فيها

 ... والي ضعف قدامه .. الي حيره .. فيصل ما يبي يسمع الكالم الي يجرحه 

الي عرفه وشافه منها كل احترام وعفه واخالق حتى في التزامها بالحجاب 

وازمته حتى  هميهاف الي وقفت معه في كل الظروف وما تخلت عنه في مرض..

 املره واملاض ي املؤلم الي يبي ينساه  هخايف من الحقيق..بعد ما تركها شهرين 

 ونزلت دموعها ( هخايف من الحقيق) ميهاف اوجعها صراخه حتى الصميم 

 فيصل ملى ميهاف بين ذراعينه وركز ذقنه على راسها 
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بس مو فيصل الي يضعف ويتراجع بعد ما وعدها وبصوت هادئ واثق 

 يشدها بقوه لصدره وهو 

 ما شفت منها من اربع سنوات الا كل خير  هارض ى بوحد : فيصل

  هوقفت معي وقت الحاج هبوحد

 بوحده كانت لي الحضن الدافئ والامن 

 بوحده الكل يشهد بأخالقها وادبها 

 بوحده اشوفها ملتزمه بحجابها ودينها وصالتها 

 هجديد هينا نبدء حياوخل... املاض ي راح وولى خلينا ندفنه ياميهاف 

 ..  هوانا احطك في الصور .... حياه فيها فيصل وميهاف بس زوجين متفاهمين 

 ورحمه ربي واسعه ..ويمكن بال امل ... انا انسان مريض 

فيصل  : ميهاف سمعت مرضه خافت عليه ودفنت وجهها في صدره وشدته لها

 كل مرض وله عالج .. ال تقول كذا حرام عليك 

مو بس املرض الي يطاردني ... صحيح بس انا بال امل  : بحزن  فيصل ابتسم

 ..ويهددني 

فيصل مامتي ومريم واريام وعزوز و محتاجينك ال تقول هالكالم والي  : ميهاف

 يعافيك 
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 وانت يا ميهاف ما تحتاجيني : فيصل

 انا ... انت ........  : ميهاف

ثير اضعفوني ياميهاف لو اقولك ان الشهرين الي فاتوا اثروا علي ك : فيصل

 ...والغريب انك الشخص الوحيد بعد فهد الي اكلمه عن نفس ي 

انا عارفه اننا ما ....انا زوجتك ومن واجبي اسمع لك  : ميهاف ابتسمت بتفهم

بدئنا حياتنا زي أي زوجيين بس سبحان هللا ما ادري ليش احس انه فيه ش ي 

 يربطني فيك

اكيد يا ميهاف فيه ش ي يربطنا بس )لها معنى وسرح  هفيصل نظر لها نظر 

 ( واتمنى انك ما تعرفينه..

 فيصل ممكن اطلب طلب صغير واتمنى انك توافق : ميهاف

 امري يا ميهاف وابشري بالي يسرك  : فيصل

 الي اعطيني ايها اروح عند اهلي  هما يأمر عليك عدو ابي املهل : ميهاف بخوف

 ايش يعني بتهدني بروحي  : فيصل

  هفيصل علشان افكر عدل وانت بعد تفكر عدل نبتعد عن بعض فتر  : ميهاف

انا واثق من كالمي ومو فيصل الي يتراجع عن كالمه  : فيصل ما عجبه الكالم

الي طلبتيها انا موافق عليها وراح اوديك عند اخوك علشان  هبس انت املهل

 تعرفين اني عند كلمتي 

https://jadidpdf.com



 
636 

 شكرا فيصل  : ميهاف

ويمكن يمر علي فهد  هانا عندي شغل بخلص  :فيصل وقف ورجع للمكتب

 باملكتب وانت نامي 

 فيصل انت ما راح تنام انت تعبان خلي العمل يتأجل شوي  : ميهاف

الا هذا العمل مستحيل ااجله حتى لو انا اجلته هو راح  : فيصل بسرحان

 يستعجلني 

 بس انت تتعب نفسك  : ميهاف

 اهم ش ي انت نامي وارتاحي  : فيصل

قامت ودخلت الفراش وهي تفكر بفيصل وبالخيارات وبالحياه اشياء  ميهاف

 غلبها النوم ونامت  هكثير 

 فيصل جالس يرجع اوراق في املكتب دخل عليه فهد 

 صباح الخير يا طويل العمر  : فهد

 صباح النور  : فيصل

 واملوعد حددته السبت القادم .. كل الي طلبته من املعلومات معي  : فهد

 كلمت الاستاذ احمد و  : فيصل
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انت بس خليها على هللا وان شاء هللا ما يصير ..ونسقت معه كل ش ي  : فهد

 الاكل خير 

اجل احجز المي ومريم واريام باسرع وقت المريكا اسبوع  : فيصل بعد تفكير

انا بلغت اريام بالسفر علشان تعفيني من رد امي .... ولنا بكلم عزوز يستقبلهم 

 ترفض لها طلب عارف انها ما راح 

 ميهاف معهم ى هراح احجز لهم اسبوع في امريكا زي ما طلبت و السيد : فهد

 ال ال تحجز مليهاف  : فيصل

 مو احسن  هالخاص هلو راحوا بالطيار  : فهد

 ال كذا احسن ما ابي احد يشك في ش ي  : فيصل

 والسيده ميهاف  : فهد

 راح تروح عند اهلها  : فيصل

 صل اننا بننجح توقع استاذ في : فهد

 الواحد اذا راقب هللا في اعماله ان شاء هللا يوفقه  : فيصل

 تأمر ش ي ثاني  : فهد

ثانيه ابي اكلمه الن املكامله الاولى  هامن اتصل دولي مع اندريه مر  : فيصل

 انقطعت
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 تم طالعمرك  : فهد

 فيصل جلس يتكلم مع اندريه كالعاده والبصوت يعلى ما بين شد وخصام 

 استاذ فيصل شكلك تعبت  : فهد

 ايه وهللا من امس ما نمت : فيصل

 استاذ فيصل احنا اتفقنا انك تهتم بصحتك حيل : فهد

 اتوقع ان اندريه راح يرسله  : فيصل

 ......تقصد ان املوعد الي بينا بيجي فيه  : فهد

 يا هللا ما اصغر الدنيا ....... ايه بيجي فيه  : فيصل

 د عليك انا خايف عليك منهماستاذ فيصل هم ار  : فهد

 مو فيصل الي يتراجع والحمد هلل الضابط احمد كل ش ي حددته معه : فيصل

 هللا يكون في العون  : فهد

الحمد هلل املهم ان اهلي بخير وعبد العزير ما راح يقصر معهم  : فيصل

 اطلبه ..

 يا فهد وبعدين انصرف 

 هال وغال باخوي العود : عبد العزيز
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 ه هال فيك كيف حالك ههه : فيصل

 بخير كيف حالك وكيف امي ومريم واريومه : عبدالعزيز

 بخير الا غريبه ما كلمتك اريام : فيصل

 تبي تطير  همن الفرح هههه فديتها توها مقفل : عبد العزيز

 تراهم بوصايتك يا عزوز ما اوصيك عليهم : فيصل

 ال توص ي حريص توصيني على امي واختي  : عبد العزيز

 امي من نات  هههههه خاص : لفيص

 يتقابلون  هههه هللا يعين ععلى الاكشن بس زي كل مر  : عبد العزيز

 ايش سويت في الاقتراح الي قالك عليه املحامي عليه : فيصل

 اقتراح حلو بس انا حبيت ا ني ابيع ممتالكاتي لك انت يا خوي  : عبد العزيز

هذي من غير ما ارسلك  هو ما ينفع يا عزوز والا كان قمت بالخط : فيصل

 املحامي بس هو طمني انه ما يصير الا كل خير

انا ما كنت ابي الامور كذا بس نات ما تبي تعيش بسعوديه ابد  : عبد العزيز

 وانت عارف انا خالص مت غربه 

اهم ش ي زي ما قال املحامي بيع ممتالكاتك على شخص تثق فيه قبل  : فيصل

 ن حقك كفايه علشان تضم هالطالق بمد

https://jadidpdf.com



 
641 

 انا اثق في عدنان ولد عم ميهاف الي كلمته مره : عبد العزيز

ايه تذكرته اهم ش ي يكون امين وتثق فيه انه يرجع لك املاليين الي  : فيصل

 بتصير باسمه 

انا قررت اني ابيع كل ممتالكاتي هناك كل الشركات والاسهم  : عبد العزيز

 والعقارت راح ابيعها عليه 

راح يبيعها على طول ويفتح حساب بسويسرا ويحط  ممتاز وهو  : فيصل

 الاموال فيه زي ما قال املحامي 

اكيد وانا وهو من امس بدئنا العمل ما باقي الا العقارات انت  : عبد العزيز

 عارف تاخذ وقت 

مو مهم الوقت معك املهم حرص ان نات ما تعرف ش ي واتمنى ان  : فيصل

 عدنان عند حسن الظن 

انا واثق فيه وهو كان بيرد الهله هذا الشهر بس علشان  : عبد العزيز

 موضوعي اجله شهر 

 وانت يا خوي اكرم الرجال ترى ما قصر معك  : فيصل

وهللا ايش اقول يا فيصل من غير ما تقول انا حاولت اعطيه  : عبد العزيز

مكافأه على معاملته معي بس هو رفض وزعل مني ويقول انه اخو دنيا وما 

 بينا هذا 
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 هله والهله يعني جيبها بطريق هكفؤ وهللا بس انت اعطيه هديه محرز  : فيصل

  هغير مباشر 

وهللا انا كنت مقرر اني اشتري اشياء هدايا وارسلها له هديه  : عبد العزيز

 بعد ما يرد للسعوديه وقفته معي ما ننساها 

 وهللا انه رجال الاهو ايش يشتغل : فيصل

 تخرج هاذي السنه هبالجامعه  هيدرس في الهندسما يشتغل هو  : عبد العزيز

 وانت كيف تعرفت عليه انا احسبه يشتغل عندك : فيصل

هههه ال وين يشتغل انا تعرفت عليه من واحد من اصحابي  : عبد العزيز

وصرت ازوره واذا تزاعلنا انا  هوتقابلنا كذا مر  هالعرب هناك وعجبني طموح

 لشقه ونات ويزورني وكم مره نمت عنده با

سوي الي قالك عليه املحامي وبعدين رد الرياض وحاول تقنعها تجي  : فيصل

معك وان جات حطها امام الامر الواقع يا تجلس معك يا ما تقدر تحمل بترد 

 بالدها وساعتها هي بتطلب الطالق 

املحامي علمني كل ش ي وانا طابت نفس ي منها ودي ارد ديرتي  : عبد العزيز

 وج من بنات ديرتي واستقر فيها واتز 

 هههه وهللا انك ماانت سهل اقول وهللا لو تدري نات لتذبحك  : فيصل
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زواجي فيها ما قصرت معها اصرف عليها مع انه  هطول مد : عبد العزيز

 عندها شغلها الخاص 

 الاهي ما اسلمت  : فيصل

ال ما اسلمت وانا حاولت معها كثير بس الي عجبني فيها انها  : عبد العزيز

 حافظه م

 علشان كذا ما تبي تجيب اوالد منها  : فيصل

انا ما تزوجتها الا علشان ما اوقع في ..مستحيل تكون ام عيالي  : عبد العزيز

 الحرام واعف نفس ي انت عارف املجتمع هناك مفتوح 

هللا يسهل اهم ش ي انت انتبهه لنفسك والمي ومريم واريام ما وصيك  : فيصل

 عليهم

 ..فيك ش ي ..انت طيب .. هل انت فيك ش ي هذي ثاني مر فيص : عبد العزيز

 انا بخير دام انتم بخير  : فيصل بحزن 

 هللا يخليك ويديمك لنا انت كبيرنا يا فيصل  : عبد العزيز

 في حفظ الرحمن  : فيصل

  همع السالم : عبد العزيز
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النوم وعجبه الهدوء و الهواء البارد الي  هفيصل طلع من مكتبه وراح لغرف

بلليل  9الظهر وطياره امه الساع  8هقاه اول ما دخل نظر في ساعته الساعتال

ولبس البيجاما  7يعني مدامه ينام النه مبلغم يجهزون وقت ساعته على 

ودخل ينام وابتسم وهو يشوف ميهاف النايمه وهي منكمشه على نفسها 

مسح على شعرها وسحب اللحاف عليها ..وشوي تطيح من طرف السرير 

 ها ظهره وهو يحاول ينام من التعب واعطا

ولبس بنطلون جنز وقميص ابيض وجلس على  7فيصل صحى على الساعه 

 طرف السرير 

 ياهلل قومي يالكسوله ..ميهاف ..ميهاف  : فيصل يمسح على رسها

 ميهاف سحبت اللحاف ولفت الجهه الثانيه وهي تتأوه 

 حي اص هاميرتي النائم : فيصل انحنى فوقها وبصوت هامس

وقلبت حمراء وهي تحاول تلم شعرها  هميهاف جلست على حيلها من الفجع

اوه ال  هصباح الخير ونظرت في الساع : املتناثر حولها وابتسمت له بخجل

 مساء الخير 

ما حبيت ازعجك ..مساء الورد  : فيصل بهمس وهو ذايب من شكلها الي دوخه

 بس قلت الزم تسلمي على امي قبل ال تسافر 

 تسافر مامتي بتسافر متى  : فميها
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 امريكا عند عزوز  : فيصل يمسح على شعرها

 لوحدها والا معاها احد  : ميهاف

انت الحين البس ي وبعدين ننزل نسلم عليها هي ومريم  : فيصل يوقف ويوقفها

 حبيت ارفه عن اريام شوي بعد اخبارات ثالث ثانوي .. واريام 

بيرحون معها يعني انت بتجلس حتى هم  : ميهاف بخوف من كالم فيصل

 لحالك في القصر 

 هههه وهللا لو اني بزر عادي انا يمكن اسافر  : فيصل

 تسافر معهم  : ميهاف ما عجبها كالمه

يعني احتمال هنا في ..ال انا بسافر بعد يومين بس مو المريكا  : فيصل

 السعوديه 

 ال تاخرين انا استناك في مكتبي  : فيصل

ولبست فستان فوش ي من ديور عالقي ويوصل لين فوق ميهاف اخذت شور 

الركبه ولبست معه صندل ابيض عالي من قوتش ي ولبست املاسه على شكل 

فراشه من هدايا جدتها من مجوهرات عائله امها باللون الفوش ي والاملاس 

 الابيض 

وبالشر ( روعه هاللون )  هبسيط هحطت روج فوش ي من شانيل بلمعه فضي

ن وحطت ماسكارا زيتيه من نينا رتش ي وشادو من فور ايفر وردي من قيرال 
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 هاتعطرت من العطور املوجوده على التسريح هبللون الفوش ي بلمعه خفيف

 سوت لها كوكتيل خطير 

فتحت الباب على فيصل ومشت له رفع عيونه اول ما وصلت له ريحتها 

 وقف ومش ى لين عندها ومسك يدها ..العطر هالي دوخته 

 اذهلتيني  هايش الحالوه هذي بصراح : اذاب ميهاففيصل بهمس 

 عيونك الحلوه  : ميهاف نزلت عيونها بخجل واحمرت

ياويل حالك يا فيصل ايش لون بتصبر عنها واملصيبه اذا اختارت )فيصل 

  هكشر فيصل من الفكر ( تبعد عنك 

فيصل فيك ش ي تعبان والا مصدع وقربت منه وهي تمسح  : ميهاف الحظته

 ته على جبه

يارب احميها واحمي اهلي واحميني )فيصل ما قدر يتحمل قربها ملها بين يدينه 

) 

 فيصل فيه ش ي مكدر خاطرك  : ميهاف صارت تحس بفيصل وتفهمه

 ال وال ش ي بس حبيت اعبر لك عن اعجابي بيك  : فيصل بعدها عنه

 والحين نزلنا ..شكر  : ميهاف ابتسمت

عد ونزلوا عند ام فيصل ومريم الي فيصل وميهاف خرجوا ومشوا لين املص

 الداخليه في القصر يستنون اريام تنزل  هجاهزين في القاع
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ام فيصل اليم عجبها الوضع بين فيصل وميهاف وحست ان ولدها تغير في 

معاملته مع ميهاف ابتسمت وهي تالحظ اناقه ميهاف وطلتها وحظورها الي 

ر اخالقها وعينها املليانه هذا من غي..يناسب مركز ووضع فيصل الاجتماعي 

ام فيصل كانت تعرف زوجات فيصل املسياروتعرف كيف ..وعفه نفسها 

 يفكرون فيه كماده ودخل مادي فقط واسم له مركزه الاجتماعي فقط 

 هال وغال بولدي ومرته  : ام فيصل

 هال فيك يا امي ويسلم على راسها  : فيصل

 هال مامتي وتسلم على راسها  : ميهاف

 يالبى قلبك يالغاليه : صل ضمت ميهاف لها بحب حقيقيام في

 هال فيكم /: مريم تسلم عليهم

 اريام  هاجل وين الحلو  : فيصل

العاديه  هوي التسمعك تراها زعالنه حيل يوم درت اننا بنسافر بالطيار  : مريم

  هالخاص همو بالطيار 

  هفوفو وحرمه الحلو  : الا صوت اريام نازله من الدرج

 هال وهللا باحلى بنت اخت في الدنيا : هافيصل يضم

  هالعاي ههال خالو لو اني زعالنه اني بسافر باطيار : اريام
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وش تبين بعد بالفرست كالس واذا رحت عند  : فيصل يمسح على راسها

 هعزوزو سافري بطيارته الخاص

 وليش ما نسافر بطيارتك  : اريام

 انا بسافر فيها  : فيصل

 دك او تأخذ ميهاف معكبتسافر لوح : ام فيصل

 ال شغل يا امي لوحدي  : فيصل

 ..ميهاف الحظته ..رفع نظره ملريم ونظر فيها وهو يتنهد 

 طيب ليه ما تخلي ميهاف تروح معنا  : اريام

 هههه يا حبيلك عليك افكار : فيصل

نفس ي اروح معكم بس انا بروح عند اهلي بنات عمي عندهم شغل  : ميهاف

 ذا سافر فيصل وانا وعدتهم اروح عندهم ويبوني اجي عندهم ا

ام فيصل ماعجبها الكالم تحسب ام خالد بتزورهم تعرف على بنات عمها 

 كشرت ولوت وجهها 

ميهاف انتبهت لها بس ما فهمت ليه زعلت تحسب انها زعالنه الن ميهاف ما 

 تبي تسافر معهم
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الوجه الحلو مامتي الحلوه ليش هالكشره وهللا ما تليق به : ميهاف مشت لها

 وهللا لو اقدر اسافر معكم سافرت 

الوالش ي بس كان نفس ي فيصل  : ام فيصل لفت لها واحرجها لطف ميهاف

 وانت تسافرو معنا 

 الجايه اجي معكم  هاوعدك املر  : ميهاف

  هياهلل ايش دعوه ترى بنتأخر على الطيار  : مريم

وماما يوافقون يتجهزون ايه وهللا التفوتنا ترى انا ما صدقت ا نامي  : اريام

 بنص يوم هههه

 وهللا انك رجيتينا وبعذرنا لو جهزنا بكم ساعه : مريم تمسح على راس بنتها

 ما ينفك منك يا هالبنت : ام فيصل

وهللا اول ما قال لي فوفو ما صدقت ومادامه قدر يجهز لنا الفيز ويجهز  : اريام

 صح فوفو ..لحد عندي  هالامور ليش نرفض فرص

 هههه ايه صح  : فيصل

ودعتهم ميهاف وطلعت لجناحها تجهز اغراضها وفيصل وصل اهله املطار 

 بسيارته الروز رايس 

 مع السالمه وانتبهي لنفسك وال تهمك نات اهم ش ي عزوز : فيصل
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 انتبه لنفسك ومليهاف .. عس ى ما نات ان شاء هللا  : ام فيصل تحضن

 لنفسك والريام انتبهي  : همريم تحضن اخوها الي شدها بقو 

 باي فوفو  : اريام تسلم على خاله

 ( هللا يحفظكم ويحميكم ) فيصل ودعهم وعيونه تراقبهم 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 الداخليه  هرجع فيصل القصر يستنى ميهاف تخلص ميهاف نزلت للقاع

 مع املرافقات 

 كاني خلصت  : ميهاف

ك املرافقات واذا احتجتي ش ي ال يردك الا ركبوا اغراض : فيصل ابتسم لها

 لسانك يا ميهاف 

  هفيصل انت صحيح بتسافر بطيارتك الخاص : ميهاف بقلق

ميهاف انا قلت لك كلمه وما احب اعيد كالمي وسافرت  : فيصل بهدوء

 بطيارتي او ما سافرت هذا راجع لي 
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 اوك انا اسفه  : ميهاف استغربت من فيصل الي قلب فجأه عليها

 بوصلك مع السواق لبيت اخوك  : فيصل بهدوء

 شكرا ال تعب نفسك انا برالوح لحالي  : ميهاف بحذر

 راح تكون املرافقه معك واي مكان بتروحينه خذيها معك سامعه : فيصل

 ميهاف انفجعت من تغيير فيصل املفاجي من يوم ما رجع وهومتغير 

 دق جوال فيصل وكشر وهو يطالع في الرقم 

 نتظريني شوي ا : فيصل

الي كان بيتكلم مره فيها  هالغريب هوقف ومش ى وهو يرد على الجوال ويكلم بللغ

ميهاف تسمع صوت فيصل الي يتغيير .... يوم انجرحت يده في حفل الاستقبال 

 هبس قلبها حاس انه له عالق...  هازعجها انها ما فهمت اللغ...  هلنبر  همن نبر 

 املافيا والي يحسب انها ما تدري عنه ش ي بالحادث الي صار له بفرنسا مع 

 مشينا ميهاف  : رجع لها وهو مكشر

مشت معه وصارت تعرف طبعه ملى يعصب ما يحب احد يناقشه في : ميهاف

 ش ي 

الكوبي وبدء  هالروزرايس مع ميهاف اول ما دخل طلع سيجار  هركب السيار 

 يدخن 
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 ممكن  : فيصل بتفكير

 خذ راحتك عيوني  : ميهاف بهدوء

 الكلمه اثرت في فيصل الي نظر لها بيأس وحزن ما قدر يسيطر عليه 

 ميهاف انا كنت معصب ويمكن زعلتك بكالمي  : فيصل تنهد

 عادي انا املفروض ما اسألك  : ميهاف بتفهم

فيصل سحبها له وشاله اللثمه منها والطرحه وجلس يتأملها وهويمسح على 

حتى وان مزعلك .. كان عذرتيني ..ني لو تدرين بالهم الي في.. ااااه )راسها 

وتخليني ..انك احتويتني بطيبتك الي تأسر  هبصراح...اشوف بعيونك تفهم لي 

 (غصب اتهور 

 ميهاف اكرر اسفي بس فيه موضوع مشغلني  : فيصل

 ....فيصل انا  : (والا ليش يبعد الي حوليه عنه ..ياربي اكيد املافيا )ميهاف 

 وابتسم وهو يشوف اسم بدر  فيصل مسك يدها ورن جواله

 (اعقلي شوي .ايش فيك يا ميهاف )ميهاف العت كبدها اليكون من زوجاتها 

عندي كالم وصانيي صديقي اقوله لك  : فيصل صمت جواله ونظر في ميهاف

 ونسيت والحين يوم شفت رقمه تذكرت

 انا وليش انا  : ميهاف ارتاحت انه مومن زوجاته
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ذيع املشهور كلمني يبي يسأل عن بنت عمك منى هو صديقي بدر الـ امل : فيصل

 سمع عنها من اخته وامه الي حضروا الحفل 

 ( حليله لو يدري فيصل عن الصدق) ميهاف ابتسمت وهي تتذكر موقف منى 

 ايه ايش يبي يعرف  : ميهاف

بيسأل اذا مخطوبه او ال ويعني كم عمرها وتدرس اوال ويعني يبي رقم : فيصل

 مه تبي تعرف عليكماختها علشان ا

 وركزت نظرها فيه ..ال مي مخطوبه بس عدنان في امريكا  : ميهاف

عدنان ايه تعرفت عليه بالتلفون قبل شهور من عزوز وبارك لي  : فيصل

 بالزواج منك وقعد يوص ي عليك 

 وام بدر بتعرف عليكم  هاملهم اعطيني رقم اختها الكبير 

 ك اعطيهم رقم ابراراو  : ميهاف ارتاحت ان فيصل بدء يكلمها

 الفيال وقفت السياره جنب باب 

وفكري ... انتبهي لنفسك وانا راح اطمن عليك كل يوم  : فيصل نظر في ميهاف

 وانا راح احترم قرارك اين كان .... زين 

 ان شاء هللا  : ميهاف
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فيصل ممكن اودع زوجتي  : فيصل قربه منه وحست بانفاسه على وجهها

 منها لي  هواحتفظ بذكرى بسيط..

ميهاف ما فهمت فيصل ونظرت له بحبور وما حست فيه الا وهو يسحبها في 

حضنه في عناق عميق اخجل ميهاف ووقف التنفس عندها من جرأه فيصل 

 الي ما تعودت عليها 

انا سف اذا احرجتك بس حبيت احتفظ بش ي يذكرني  : فيصل رفع راسه

 فيك 

  هميهاف منحرجه وقالبه حمراء وعيونها مسكر 

 هههه ميهاف فتحي عيونك  : فيصل ابتسم على تصرفها البرئ 

 ميهاف ما قدرت تحط عينها بعينه من الخجل ونزلت عيونها باالرض 

 البس ي طرحتك علشان السواق يفتح لك الباب  : فيصل مسح على راسها

 لبست طرحتها ونزل فيصل الحاجز وامر السواق يفتح الباب 

 لي مع السالمه ميهاف ما راح تقولي  : فيصل

 مع السالمه بحفظ الرحمن  : ميهاف منحرجه وبهمس

 نزلت ميهاف ومشاعرها تتطايرحولها دخلت البيت واستقبلتها منى 

 هال وهللا حيا هللا الغاليه  : منى
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 ياي بترجع ايام الوناسه برجعه ميهاف  : امال

ميهاف بعالم ثاني ابتسمت ورفعت اطرف اصابعها تتحسس اثار تقبيل 

 فيصل على وجهها و جبينها وخدودها و شفايفها

 هيه خير وين رحت ليكون مسخنه تحسسين حرارتك : امال

 وين بتروح عند فصولي اكيد  : منى

 : ههاه ايه وتمد يده وتحضن بنات عمها بقو  : ميهاف حست على نفسها

 وحشتونني 

 ايه قص ي علينا  : امال

 ههههه عليك حركات امال  : منى

عانه موت ابي اكل ميهاف ما اكلت ش ي النه ماكان لها نفس وكانت جي : ميهاف

 استنى فيصل الي ودى اهله للمطار 

 يعيني مجوعك فيصلوه : منى

 ليه ياعمري ابشري انت تدللي وانا الحين اطبخ لك الي تبين : امال

 ال ما ابي اتعبك ياعمري نوص ي من برى  : ميهاف

 طباخ امال ايه نوص ي من برى ارحم من تحمل : منى

 ال وهللا ايش فيه طباخي يوم انك تاكلين كل يوم منه  : هامال بعيار 
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 اقول امول البنت جيعانه نوص ي من برى احسن  : منى تضيع السالفه

 اوك انا بوص ي الدلفري  : امال

 هههههه هوجذابه وناعم هومنو ياعمري عليها حلو ..مشكوره امول  : ميهاف

 ههههه : منى حست انه فيه ش ي

احس انك بتقولين ش ي بس استني اقول للشغاله تسوي لنا جلسه  : امال

 مع الى تركش كوفي ونجتمع في الصاله  همعتبر 

  هاوك وانا بأقول للمرافقه ترتب اغرض ي في الغرف : ميهاف

ميهاف رتبت اغراضها مع املرافقه بالغرفه ولبست بنطلون جنز لووويست 

ولبست صندل ابيض وحطت قلوس وبودي عالقي ابيض وملت شعرها لفوق 

 وردي وبالشر وردي 

 اخذت جوالها ومشت بتطلع الا لقت مسدكول ومسج فتحت املسج 

 (وتصبحي على خير ياعمري .... انتبهي لنفسك ... وحشتيني ) كان من فيصل 

هللا يحميك ويحفظك ويبقيك لعين ترجيك ) ميهاف ابتسمت وارسلت له 

 (عيوني ..

وماني قادره اقس ى عليه او .. احبه ..احبه وهللا ) يصل ابتسمت وهي تتذكر ف

ما ادري ليه .... حتى افتكر معاملته السابقه لي وضربه وحبسه وكالمه الجارح 

وقلبي ..بس قلبي دليلي ... احسه جزء مني اخاف عليه واخاف من غموضه 
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يجذبني ..احس انه فيه ش ي يربطني فيه ..ويدعيله ...يحب فيصل ويسامحه 

من قبل اربع  هالصراح.. هذا الشعور مومن قريب ... يغرقني فيه ...له 

والدم عليه خفت عليه خفت حتى ...الفيال من اول ما شفته في .. سنوات 

بالنت ... باملجالت ..بالجرايد ... تابعته وهومايدري اشوفه بالتلفزيون ... املوت 

أي رجل كزوج او حتى فيصل خلى حاجز بيني وبين التفكير في .. في كل مكان .. 

راشد صديته على انه محترم معي وما ... اني احلم بالزواج من أي رجل ثاني 

بس كنت من داخلي متعلقه بالرجل الي مسك يدي وحطها على .. قد قل ادبه 

 ( هيارب ساعده واحفظ... خايفه عليك من املافيا ..عنقي واقسم انه يأذيني 

اقول  : راسها من باب الغرفه ميهاف صحت على صوت امال الي مدخله

 مع فيصل وتعالي  هميهاف خل عنك الرومانسيه والاحالم املنسي

 والاحالم الورديه  هياربي متى هالبنت بتعلم اسمها الرومانسي : منى من وراها

وناسه من الي  هاقول بال خرابيط ميهاف نستناك في الصاله وهللا قعد : امال

 يحبها قلبك 

 كنا مع بعض  زي قبل ملى : منى

 ميهاف خرجت ومشت معهم للصاله 

 منوه تعالي شوفي بدرو  : امال تعلي صوت التلفزيون 

  هاقول امال عن العيار  : منى انحرجت
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اموت في الي ينحرجون اقول ال يكثر تعالي قزي على راحتك ترى تلفزيون  : امال

 ميهاف  هما احد راح يشوفك غيري والحلو 

 طالعي شوفي مو قزي  ياربي قولي تأملي : منى

 ههههه امال عندي خبر عن الناس الي في التلفزيون : ميهاف

 .............. : منى انحرجت

 هاه سألت عنه فيصل طلع من اصحابه  : امال نطت جنب ميهاف

 طلعوا بعض الناس مستفسرين من فيصل  هالصراح : ميهاف

 نه شافني اليكون قاله ش ي او ا : انحرجت وحمرت من الفشله : منى

 يقول امي واختي اعجبوا فيها  هال ايش دعو  : ميهاف

 هههههه عليك حركات يا بدروه : امال

 انت ايش قلتي  هياويلي ايش السوا : منى منحرجه

والحين يوم .. الحين يوم انك رجيتيني على خلود وامه الي ما شفناهم  : امال

 نقولك بدروه تلخبطين 

  اهئ..اهئ ..اهئ  : منى حساسه

 وي منى ترى امزح اعرف ان املوضوع حساس  : امال خافت على اختها

 انا خايفه يا ميهاف وهللا خايفه قلت لكم املوضوع صار صدفه  : منى
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 واذا يعني : امال

 خايفه انه فاهم غلط او انه بيتسلى او  : منى

ال ما اضن يا منى لو كان كذا كان ما سأل فيصل وبعدين هو طلب  : ميهاف

 برار علشان امه بتكلمهارقم ا

 امال والي يعافيك صرفيني  : ورمت نفسها في حضن امال همنى وقفت بفجع

 والا كيوبيد الحب  هوايش قلولك امك على غفل : هامال بعيار 

 وخايفه هانت ما تحسين في انا مرعوب : منى تدف امال

اهله  ال تخافين يا منى هو قاتل اهله بيتعرفون يعني خلينا نقابل : ميهاف

 ونشوف 

 اخاف انه قايل لهم ش ي  : منى

باخالق  هال ما اظن انه من هذا النوع يمكن يقول ان فيصل نصح : امال

  هميهاف وانه عندها بنات عم وغير كذا يمكن صح اعجبت فيك في الحفل

 هوهللا ما ادري ايش اقول من الحير  : منى

 سألني عنك بس  انت خليها على هللا انا وصلت كالم فيصل الي : ميهاف
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جلسوا البنات يسلفون وميهاف تفكر في فيصل وامه الي مستغربه منها وان 

اكيد ..  ههذي مي اول مر ... مالمحها تغيرت ملى درت انها بتجي عند بنات عمها 

 ..في بال ام فيصل .. فيه ش ي 

 ايام عند بنات عمها واستانست عندهم  هميهاف قضت اربع

ها مسج يتطمن عليها وخبرها ان امه راح ترجع فيصل كان كل ليله يرسل ل

 نهايه الاسبوع 

 تفكر في فيصل وتدعي ربها انه يوفقها في حياتها مع فيصل  هوهي كل ليل

التفكير والبعد اثر على ميهاف لدرجه انها حست ان حياتها بدون فيصل 

تحس براحه انها تكمل  هوكل مر ..ضياع وانه فيصل ملك عقلها وفكرها وقلبها 

 معه 

بس ملى تتذكر ابرار تزعل بس هي راح تلتزم الصمت اذا سألها فيصل أي ش ي 

 وبعدين هو وعدها انه ما راح يسألها أي ش يء ... 

وقررت انها ترجع القصر وتسوي مفاجأه  هميهاف قامت الصبح نشيط

 ..لفيصل وتخبره بقرارها انها تكمل معه 

اتصلت على .. نفس الش ي  اتصلت على فهد.. اتصلت عليه لقت جواله مغلق 

 وردوا عليها ان الاستاذ فيصل سافر ورا يرجع الليله ...مكتبه 

 ميهاف فكرت انها تنتظره الين ما يرجع وتخبره بنفسها 
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 منى تروحي معي السوق  : ميهاف

 ميهاف توني نايمه  : منى ترفع راسها

 تروحي معي  هامال اب اروح اململك : ميهاف

 عبانه حيل خذي املقروده معك ت : امال تغطي نفسها

 ما مقروده غيرك  : منى

 اقول نامو بالعافي هانا بروح مع املرافقه  : ميهاف

 مع السواق واملرافقه  82 هميهاف خرجت الصباح الساع

  هودينا على اململكل : ميهاف

ميهاف حاولت تتصلت بفيصل ولقت جواله مقفل وزعلت مره وخافت عليه 

 ميهاف ابتسمت من الكلم هالي قالتها ( زوجي يارب احميه واحفظ ) 

انفتح الباب وشافت رجال ...  هوفجأه حست ان السيار تسرع وتتوقف بقو 

 البسين ثياب بيضاء 

 فيصل الـ هسيار  : الرجل يكلم السواق

 ميهاف خافت على السواق واملرافقه 

 خير ايش تبي  : ميهاف

 انزلي معنا بدون صوت  : الرجل
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 صوبه على راسها و الثاني صوبه على السواق وطلع املسدس و 

 القاك نازله بدون صوت والا افجر راسه  هاعد لين ثالث : الرجل الاول 

 انتم ين ايش تبي  : ميهاف مرعوبه والخوف يقطعها

 اثنين .. واحد  : الرجل

  هوقف انا نازل : ميهاف خافت على السواق

 دس السوداء املضللهاملرسي هوركبت السيار  هوبرعب نزلت من السيار 

 خلي السواق يروح وانا اركب بس ابي اكلم املرافقه شوي  : ميهاف بهدوء

بعد ما قالت له  ههو واملرافق هبعد الرجال عن السواق الي مش ى بالسيار 

 ميهاف اذا سألوا عني بنات عمي قول اني رحت القصر 

 ميهاف انا ما راح اتركك  هسيد : املرافقه

 طمني بنات عمي لو احد حس بش ي راح الومك : ل ميهاف ودموعها تنز 

 ال حد ينتبه  هاركبي بسرع : الرجل صوب املسدس

 انتم ين وايش تبي مني  : ميهاف

 مو انا الي ابيك السيد يبيك  : الرجل

 أي سيد .. السيد  : ميهاف
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 طويل العمر يبي يشوفك  : الرجل

 ..انت .... أي طويل عمر : ميهاف

 ولك ش ي غير اننا نجيبك سامله للطويل العمرما نقدر تق : الرجل

 بخوف ودموعها تنزل اكي فيصل فيه ش ي اكيد هميهاف ركبت السيار 

 ..ومين هذا طويل العمر ومين الي يبيني 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 

 يغزل بصدره أسئله 

 !الاحالم .. ويعاتب 

 من كم عام وصاحبك 

 بكالم ..ينسج لك أحالم 

 وخيبتي تكبير –كم عام  من
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 !!معك 

 أنثر خطاياك بحضن قلبي 

 ويرجع يجمعك 

 تعبت حتى من الحزن 

 تعبت حتى من البكاء

 تعبت حتى من املالم 

 والحين مافيني حكي 

 كل املوت ... واملوت 

 مقدر احرك لك يدي 

 وارد السالم 

 

 

 البارت الحادي والعشرون
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تحس .. كعادتها  هالصباحي هريدعلى الشرفه الخارجيه تتصفح الج هجالس

 بس مي عارف ايش هو ..انها متضايقه وفيه ش ي مكدر عليها 

 صباح الخير امي  : مريم

 صباح النور  : ام فيصل

 صباحو عسل مامي  : اريام

 صباح الخير  : ام فيصل

 اني بروح الحين اتسوق وافل ...  هياربي مني مصدق : اريام

ايام وحنا نفر كل  هترى من وصلنا من اربع.. نت هههه هللا يرجك يا هالب: مريم

 يوم بمكان 

 ههه انا مدري متى بتركد هالبنت  : ام فيصل

 ولدك  همر  هاقوا يا ماما ترى الفره كل يوم تفكك من شوفه العل : اريام

  ههههه أي وهللا انك صادق : ام فيصل

 ه في شغلها كل وقت... حنا ما شفناه كلها كم ساعه  هاقول ايش دعو  : مريم

 ومخليها على كيفها..انا ما قاهرني الا ولدي الي مطاوعها  : ام فيصل

  هيعني عندها هذا حريه شخصي..هههه يا ماما هذا امريكيه  : اريام

 ومن لبسها الي كانها ما تعرف تنسق .. العت كبدي منها ؟ : ام فيصل
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عني لبسها دايم كون ي.. اطفاء الحريق  هدائر  ههههه يا مكاما هي مدير  : اريام

 رسمي 

اقول الا ماشفتيها امس وهي تتمش ى باملمر وهي بمالبس النوم من  : ام فيصل

 كانها لوحدها ... غير روب 

 وهذا بيتها ... هي حره بنفسها .. يا ماما هذا اسمه حريه " : مريم

 مو بيتها ... اقول هذا بيت ولدي  : ام فيصل

وانت الي قلتي تبين تجلسين عند ..فيصل قلت لك يا امي نروح لفله  : مريم

 عبد العزيز 

موكفايه انها مي ... بس ما ابي مرته ... ابي اجلس عند ولدي ..ايه  : ام فيصل

 مسلمه يا حافظ 

 الي متزوج وحده مي مسلمه .. علمي ولدك ياماما  : اريام

 يابنت فيه وحده تقول على خالها كذا  : مريم

وعبد العزيز عادي .. م لكن لالسف انها ما اسلمت وعدته انها تسل : ام فيصل

  هيا امي محافظ..قال ايش .. الوضع عنده 

 الثامنه  هللدوام الساع هوهم يتناقشون مرت عليهم نات طالع

طويله وشعرها بوي احمر وعيونها زرقاءواسعه وبشرتها برونزيه بنمش )نات 

حي الي تسكن فيه في الاطفاء التابعه لل هلدائر  هتشتغل مدير ( فمها حاد 
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عمليه  هوهي امرا..مالبسها اغلبها رسميه والوانها كئيبه .. مدينه واشنطن 

وهذا الي منرفز ام فيصل  هجدا تهمتم بالعمل وال تهتم كثيرا باملوضه والاناق

 منها 

الانيقه و الفاتنه واملرتبه و  هانيقه وتحب املرأ هالن ام فيصل بطبعها امرأ

 وحسن تصرف من غير غرور وزيف او تكلف  تملك حضور وجاذبيه

العمليه بلبسها للبنطلون الواسع باللون  هرفعت نظرها وهي تشوف نات املرأ

 الاسود والقميص الرمادي واملعطف امللقى على يدها باللون الاسود 

 صباح الخير  : نات

 صباح النور  : ام فيصل

 و استيقظت ولم اجده  نمت وهولم يرجع الى البيت.. اين عبد العزيز  : نات

اااه يالقهر ... عس ى ما نومه ان شاء هللا.. خوش مره  : ام فيصل مقهوره

 خساره فيك ولدي 

 عفوا لم افهم ما قلتي  : نات

 لم نراه هذا الصباح  : مر يم ترقع

 اتريدين ان نخبره شيئا  : اريام

 سوف احادثه بالهاتف .. ال شكرا  : نات
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  ههو جلست نات وهي تشرب كوب ق

 هل ستذهبين الى العمل اليوم  : اريام

 نعم ولكنني انتظر جايمس كي يقلني الى العمل  : نات

  هخاص هاليس لديك سيار  : مريم

ولكن ما املانع اذا ..وكذلك السائق الذي اتى به عبد العزيز  هلدي سيار  : نات

 ذهبت مع صديقي 

هي .. كها على كيفها اااه يالقهر ما اقولكم ان عبد العزيز تار  : ام فيصل

 ووجهها هذا الي يسد النفس 

 ماما يسد النفس والي يعافيك ال تفهمك وتقوم الحرب بينكم  : اريام

 قال تضارب معي قال  : ام فيصل

 شوي رن جوال نات وطلع جايمس يستناها عند البوابه 

ام فيصل تراقب املوقف وبعيون غاضبه وهي تشوف نات تمش ي وجايمس 

وتركب جنبه وهو يسوق وام فيصل  هعليها ويفتح لها باب السيار ينزل ويسلم 

بعبد  هومن العصبيه مسكت جوالها بتحط الحر  هتراقب السياره املبتعد

 العزيز لكن ما رد

 مامي ياهلل نبي نطلع  : اريام
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ال بارك هللا في هاالمريكيه والي قاهرني ولدي هذا الي تراك لها  : ام فيصل

 ى كيفها بدون حسيب وال رقيب الحريه تروح وتجي عل

 امي هللا يهديك قلنا لك هذي امريكيه وهذي حريه شخصيه عندها  : مريم

 سدت نفس ي البارك هللا فيها  : ام فيصل

 ياهلل ماما السواق برى نبي نروح نتسوق ونتسلى وانس ي نات  : اريام

 روحو انتم انا صدعت بي هاالمريكيه من صباح هللا خير  : ام فيصل

وام فيصل دخلت للفله الي من ممتلكات .. يم واريام خرجوا مع السواقمر 

عبد العزيز وعيونها تراقب الذوق الرفيع لولدها الي خبرها انه هو الي اختار 

 مع مصصم الديكور الفيال تأثيث 

الوجهه يوم انه  هالمن حال ) في الجدار  هنات املعلق هعلى صور  هبحسر  هنظر 

 (علشان تقلب معدتي ..الوجهه  ورازها في..مكبر صورتها 

ااااه وهللا ما ينهى لي بال الا ملى اردك يا ولدي لديرتك وازوجك من بناتها 

 ..فديتهم 

وهي  هوطاف في بالها خيال امال بنت عم ميهاف وتنهدت ام فيصل بحسر 

الي جذب ..تتذكر اناقتها وجمالها وحضورها ورقتها ومنطقها وثقتها الزايده 

اول ماشفاتها ام .. حفله استقبال ميهاف وخصوصا ام خالد الكل لها يوم 

 فيصل حست ان فيها كثير من صفات ميهاف 

https://jadidpdf.com



 
669 

ابتسمت ام فيصل وهي تتذكر ميهاف الي معجبه فيها وكيف انها مره ولد الكل 

 .. يتمناها 

ومسكت الجوال تبي تكلم فيصل تتطمن عليه النه ما كلمها من يومين 

ليها واتصلت على فهد وما رد عليها واتصلت على اتصلت على فيصل ما رد ع..

 مكتب فيصل وقالو لها انه مسافر 

 خلني اتصل على ميهاف .. غريبه ان فيصل يأخذ يومين ما يتصل  : ام فيصل

 ......واتصلت على ميهاف والجوال يرن وما احد يرد 

وفي جهه ثانيه ميهاف كانت تسمع جوالها الي يرن وتعرف ان هذي النغمه 

الي ركبها فيها  هوتعب في السيار ..وحست بقهر فضيع .... خصصتها الم فيصل م

 الرجلين الي بيودونها لطويل العمر 

يدها ياربي لي اربع ساعات  هتنظر الى ساع هجلست ميهاف بخوف في السيار 

تمش ي ياليت معي جوالي علشان ارد عليه او أي ش ي حتى الشنطه  هوالسيار 

 حقتي اخذوها مني 

  هتوقفت السيار فجأه 

 تفضلي انزلي  : الرجل الاول فتح الباب

 هوريح هميهاف نزلت بخوف واول ما نزلت لفح وجهها نسمات الهواء العليل

 البحر الي تميزهها ميهاف 
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 انا وين وفين  : ميهاف

 ياطويله العمر  هنورت الشرقي : الرجل الثاني

 مينانت تعرف انا  : املؤدبه هميهاف مستغربه من الطريق

 وطلب مننا نجيبك سامله  هطويل العمر اعطانا اوصاف السيار  : الرجل الاول 

 و منهو طويل العمر هذا يعرفني  : ميهاف بسخريه

عفوا يا طويله العمر حنا ما لنا  : مستغربه هالرجل الاول نظر في الثاني نظر 

 حق السؤال حنا ننفذ الاوامر وبس 

مو طبيعي او غريب مين هذا الي يقولي  ميهاف قلبها ناغزها وتحس انه فيه ش ي

 طويله العمر 

 هاملطله على البحر نظرت في الحديقالفيال مشت ميهاف وعيونها تراقب 

هذا من غير الحرس الي منتشرين في كل مكان ومركبين  هانيق هاملزروعه بطريق

سمعات السلكيه على راسهم والي فجعها وزاد الخوف عندها صوت كالب 

 صدر اصوات اخافتها وارعبتها ولكنها تمش ي بثبات الي ت هالحراس

استقبال فيها جلسه صينيه  هودخلت لغرف هدخلوا من الباب الخلفي للفل

من غير الاكسسورات ..الخافته  هوجدرانها مطليه باللون الكريم والاضاء

 ثري جدا الفيال الي يدل عليه ان صاحب .... املوزعه في كل ركن 

 لين تجينا الاوامر من طويل العمر  تفضلي استريحي : الرجل
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ميهاف جلست بحذر وهي تعدل اللثمه عليها وتمسح دموعها الي نزلت من غير 

 شعور من الخوف على نفسها وعلى فيصل هي متأكدها انه في ش ي مو طبيعي 

 هعليها لعب هاخرى هناك رجلين جالسين على كرسيين وبينهما طاول هفي جهه

بالرجال باملالبس الراقيه السموكن والنساء بمالبس  املكان ملئ.... الشطرنج 

الدخان التي تبعث من  همن غير رائح هوكاسات الشراب تدور في القاع هالسهر 

في  هوالفوحات العطريه املنتشر  هالعطور النسائي هبرائح هاملختلط هالقاع

 الاركان

لراقي ا هوحضور  هطلته املميز ...صوت خطواته الواثقه املسموعه على املمر 

 مش ى بخطواته الى ان وصل امام طاوله الرجلين الذين يلعبان الشطرنج ..

 رفع الرجل الاول نظرته العسليه املريوشه وابتسم بخبث واضح 

 حيا هللا ولد العم هههههه اسمح لي احييك في بيتك  : .......

 هال فيك وانا وانت عيال عم يا فايز او تحب اقول ابو مازن  : فيصل

لد عم فيصل وزوج مريم وابو مازن واريام متوسط الطول بعيون و )فايز 

البس بدله سموكن سوداء وشعره  همن عمر  44عسليه وشعر اشيب في 

طويل يوصل لين تحت كتفه بشوي ورابطه من وراء بربطه منظره يوحي انه 

 (من الرجال الايطاليين 

 ي بالي راحهههه ال ولد العم احسن ولو سيد فايز عادي ال تذكرن : فايز
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 الداخليه هطيب ياولد العم ممكن نتكلم في القاع : فيصل باتسامه صفراء

 يعجبني فيك ان عندك البزنس بزنس  : فايز

الشخصيين املنتشرين في  هوقف فايز ومش ى مع فيصل الي معه فهد وحراس

 وفايز معه حراسه الشخصيين .. الفيال 

 يا ولد العم هههه اشوف امورك تمام  : فايز جلس على الكنب

 الحمد هلل هذا من فضل ربي على  : فيصل جلس

هههه ايش رايك بحركتي كنت عارف  : فايز اشر على الي معه كاسات الشراب

 انك ماراح توفر املشروب لي علشان كذا جبته معي 

زين انك عارف طبعي ويهمني انك تعرف انه ما يسعدني ان  : فيصل بحذر

 الشراب يتواجد في بيتي

 ههههه الشراب متعه تنسيك العالم  :فايز

 ههه خليناه الهله النه ضياع للعقل  : فيصل

 زي ما انت ما تغييرت يافيصل والضاهر انك ماراح تتغير : فايز

 الانسان يتغيير لالفضل مو الاسوء  : فيصل بهدوء

 هههه والشرب صار اسواء  : فايز يرفع الكاس ويشرب

 نا في املهم خلي... كل منا له مبادئه  : فيصل
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 عليك اندريه  هفكرت في العرض الي عرض : فايز

فكرت واعطيته خبر وهو يعرف رايي زين بس الي انا مستغربه ليش  : فيصل

 راسلك انت 

 يعرف انك قريبي وانت عارف انا ليه جاي  : فايز

موضوع اندريه انا قلت له مستحيل اسلمه الش ي الي يبيه  : هفيصل بحد

 انساه زي ما نسيت كل ش ي فات  وبالنسبه ملوضوعك

 مو انت ىالي تقرر انا مليت من قرراتك انت تسمع والا ال : فايز بحده

 الجميع يا ابو مازن  هقرراتي في مصلح : فيصل

 فيصل شدد على كلمه مازن 

 ....انت الزم تذكرني بالي راح  : هفايز بعصبي

 يمكن لقلت اسمه يحيي ضميرك وتراجع نفسك  : فيصل بهدوء

 وحده واشر للسيرفس بكاس ثاني  هفايز بعصبيه شرب كاسه دفع

 مات وانتهى وانا ايش بيدي .. مازن .. مازن  : فايز

 انت انسان ... ايشس بيدك انت ابو  : فيصل عصب

هههه اصحي يافيصل وخلي العواطف عنك بيزنس از بيزنس انت رجل  : فايز

 اعمال ناجح وملياردير ومشهور 
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انا صحيح رجل ... يمكن بس الضاهر انك ضيعت كل ش ي  انا قلت : فيصل

 اعمال بس عمر البزيسنز ما يغير في مبادئ الشخص

 ايش رايك تجرب كاس تنسيك الهم  : فايز

 ال ان شاء هللا ما اشرب حرام هللا يغنينا بفضله  : فيصل

 ...عرض اندريه لسه قايم  : فايز بتفكير

 وانا الي عندي قلته  : فيصل بحزم

 وطلبي ... اندريه وخلصنا منه  : يزفا

 مرفوض  : فيصل يقاطعه

الا على فكره ايش اخبار عمتي وطليقتي  : خبيثه ما فاتت فيصل هفايز بضحك

 مريم وبنتي اريام 

 بخير دام انك بعيد عنهم  : فيصل بحذر

ال تفكر اني نسيت لك يوم انك تطلق مريم مني وتاخذ .. هههه  : فايز بقهر

 ها اني ميت اريام وتفهم

والي زاد الطين بله رجوعك ... انا رافض تصرفاتك من الاول  : فيصل بحده

مازن الي جريت لعام ... من غير مازن .. وانت شارب  هبعد للقصر كل ليل

 املخدرات والجريمه
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 ... وبنتي كاذب عليها ... انت الي طلقت مريم مني  : فايز بعصبيه

والا .. ع النها هي الي طلبت الخلع ال تقول طالق قول خل : هفيصل بحد

وانت ما شاء هللا بيزنس .... الضاهر ان طغيانك نساك حتى ابسط امور دينك 

 اما اريام انساها ا... مان اخذت لك كم مليون علشان تخلعك 

 اسمع انا ابي اشوف مريم واريام .. هههه أي امور  : فايز بكرهه

بنتك احسن لها انك تبعد عنها و ... مريم مالك حق تشوفها  : فيصل بحده

 علشان ما تضيعهها زي مازن هللا يرحمه 

 والا اول كانت اموره ماشيه تمام .. مازن انت الي لعبت في عقله  : فايز

ولعب ببنات .. واختالط .. شرب ومخدرات ... أي تمام  : فيصل بعصبيه

.. ك كل هاالمور انا حاولت كثير اني اقنعه يتر ... ومافيا وتقول تمام ... الناس 

 ضيعته ... لكن لالسف كنت انت الي تدعمه لالسف ضيعت ولدك يا فايز 

انا كل همي اني .. واملخدرات هو حر في استخدامها ... انا ما ضيعته  : فايز

 ..ابيعها 

شوف ولدك الي مات بسبب ... متى يحي ضميرك .. أي انسان انت  : فيصل

 اصحي ياولد عمي اصحى .. تجارتك 

 انا رجل اعمال واملخدرات بيزنس  : يز بحدهفا

 أي بيزنس هذي دمار يقض ي عليك انت قبل الي حولك  : فيصل
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 ابي اشوف اريام .. خلينا بموضوعنا  : فايز

 حنا قلنا لها انك مت من اربع سنوات ... انس ى يا فايز اريام  : فيصل بثقه

 انت مجنون كيف تكذب على بنتي  : فايز

 ها منك ال تضيع زي مازن انا احمي : فيصل

وانت الي مانعني .. ترى مليت من تحكمك فيي وانا ابوها والزم اشوفها  : فايز

 من زمان الكن تاكد اني ما راح اسكت 

اريام افضل لها تعيش على ان ابوها مات على انها تعر ف  : فيصل بهدوء

  هاملر  هالحقيق

 هههه اقول بال حقيقه بال خرابيط  : فايز عصب

 ولدك .. و ..الي ضيعت فيها دينك ووطنيتك واهلك  هاملر  هالحقيق : صلفي

 وابعد عني ...  هاقول خلك في شؤؤنك الخاص : فايز

طول الفتره ... انا بفهم انت ليش مصر الحين على انك تشوف اريام  : فيصل

 ليش الحين ... الي فاتت وانت الهي عنها 

 وفها بس الا ابي اخذها معي انا حر بنتي وابي اشوفها ومو اش : فايز

مستحيل حتى لو كان هذا ... علشان تدمرها ... ههههه تحلم تأخذها  : فيصل

 مستحيل اعرضها للخطر .. اخر يوم في عمري 
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 هههه ابوها صار خطر  : فايز

.. وبافعاك ... اذا كان ابو زيك ايه : فيصل الي حس ان فايز بدء يتأثر بالشراب

 ن مصلحتها نعم امنعها النه مو م

 ال من مصلحتها انها تشوفني  : فايز

زي ما ... انس ى مستحيل اخلي مريم تخسر عيالها واحد وراء الثاني  : فيصل

 خسرت مازن بسببك وسبب تجارتك 

هذي اسمها .. تجارتك .. تجارتك ..قوم زين عني  : فايز ضرب الطاوله بعصبيه

 بيزنس 

ولدك ما أثرت  هامل منك وخسار  انا الحين تأكدت انه مافي : هفيصل بحسر 

لكن ايش اقول غير ان هذا ذنب شباب الناس الي انت جالس ... فيك 

 تسممهم بتجارتك 

انا ما قلت له اتعاطى انا حبيت انه ... بسك ضيعت مازن ضيعته  : فايز

 .. هيتعلم التجار 

  هتسمي السموم تجار  هاسكت والي يرحم والدينك أي تجار  : فيصل يقاطعه

تركت ولدك يتعامل مع العصابه الي تدمر شبابنا وتدمر ...يا ابو مازن  اصحى

 ..اقتصاد البلد 
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انا ابي .. انا مو جاي اسمع محاضرات .. اصحى او ما اصحى مو شغلك  : فايز

 اريام 

 مستحيل انت ما تفهم .. انس ى ... انس ى  : فيصل

علشان كذا  كنت عارف انك ما راح تغيير رايك.. هههه  : فايز ضحك بمكر

 ...سويت الي 

  هالي طلع برى القاع..وسكت واشر للحارس حقه 

 علشان كذا انا ارسلت حراس ي يجيبوها  : فايز

 ..يجيبوها ومن وين يجيبوها  : فيصل حس بخبث فايز بس اريام بامريكا

 ..وجابوها  هحراس ي قطعوا عليها الطريق بالسيار  : فايز

 .............: فيصل بهدوء يحسد عليه

اكبر صدمه تلقاها فيصل وهو يشوف الي تمش ي مع  هكانت املفاجأه الكبير 

لكن فيصل املتمرس في فنون ..الحارس ميز العيون الخضراء من وراء اللثمه 

 الكوبي وبدء في التدخين  هالصمت والهدوء تمالك نفسه واخرج سيجار 

 فايز وقف ومش ى للبنت الي مع الحارس 

 يصل انه ما في ش ي يمنعني اني اشوف بنتيههههه شفت يا ف : فايز

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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الصامته  هفيصل الغامض هميهاف الي مفجوعه من كالم الرجال ومن جلس

شافته جالس بهدوء ظاهري وحاط رجل على رجل وينفث الدخان من 

سيجاره الكوبي وفهد واقف خلفه والحراس حوله وحول الرجل الي مش ى 

 ها جهت

  هالي باين انها مليانه بالرجال والنساء بمالبس رسمي هنظرت للقاع

 ( انا وين شفته من قبل ) رجعت نظرها للرجل الي يمش ي لجهتها 

 تعالي ..بنتي حبيبتي اريام  : فايز

 أي بنتي واي اريا م .. مي فاهمه ش ي من الي يدور حولها  : ميهاف

 انت مين : ون الخضراءوقف فايز قدامها وانصدم وهو يشوف العي

 انتم مين تكلمي  : من عليها وبعصبيه هونزل اللثم

انت الذي  : ميهاف بخوف ورعب لقت نفسها من غير شعور تتكلم فرنس ي

 جلبتني الى هنا وانت الذي تخبرني بمن تكون 

وطلعت له وحده ثانيه ..فايز انقهر وحس بالعجز وانه فشل في انه يجيب بنته 

تناسبه  هحب انه يطلع من املوقف ويفكر بطريقه قذر .. ر بدالها ومن القه

 كعميل للمافيا 
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هههه وهللا  : عن ميهاف وعيونه تقييم جمال الي قدامه هفايز شال الطرح

 هوخسرت يا فايز اجل انا ارسل رجالي يجيبون لي بنتي وباالخر يرجعون بوحد

  هفرنسي

.. اقول ش ي الزم ينفذ  ملى هثاني مر  : لف بعصبيه على رجاله وطلع املسدس

 ايش الي انتم جايبينها لي هاه 

املرسيدس مع  هانت قلت جيبو البنت الي في السيار  : الرجل الاول بخوف

 السواق وحنا جبناها

فايز كان مراقب اريام من زمان عن طريق واحد من حراسه والي كان يتابع 

 املرسيدس  هاريام ويعرف انها دايم تخرج بسيار 

اص على الرجلين وصرخت ميهاف من الخوف والرعب ومنظر واطلق الرص

 الدم الي قدامها

فيصل بهدوء ومن جوا يغلي كان نفسه يقوم ويحضن ميهاف ويهدي من 

 يرتكبها فيها خطر على ميهاف قبل عليه  هروعها بس هو عارف انه أي غلط

تحرك الحراس وشالوا الرجلين ... نظفوا الفوض ى  : فايز لف على حراسه

 صابين امل

نفس النظره .. وين شفته ) رجع مش ى لين ميهاف الي تراجع من الخوف 

ملى شاف فيصل ..هذا الي كان ماسك وحده ودخلوا غرفه جانبيه .. الكريهه 
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وفيصل مسكني وهو يقول كنت ... الفيال ماسكني قبل اربع سنوات في 

ياخذني يعني فيصل كان خايف ان الابو ... بحافظ عليك لين ما يجي مازن 

 ( من الولد 

هههه وش هالجمال على اني  : فايز واملسدس يلوح قدامها وهو يتأمل جمالها

 ... متعود على الايطاليات لكن مافي مانع 

فيصل ساكت بهدوء وهو عارف طبع فايز القذر وبهدوء يحسده عليه أي رجل 

 .... مستحيل يتماسك وهو يشوف رجل ثاني قريب من زوجته وال يصرح ب

 عجبتك فايز  : صلفي

هههه دوم  : فايز وانفاسه الكريهه تلفح وجهه ميهاف الي لفته على جنب

 فاهمني ياولد عمي 

يعني اذا ما عندك مانع ... بس هذي من العامالت عند امي  : فيصل بهدوء

 عادي بين يدينك .. انك تنزل ملستوى العامالت 

حتى في اختيار ههههه طول عمرها عمتي ستايل  : فايز بضحكه كريهه

 .. هوليش الواحد يضيع عليه فرص... العامالت 

 فايز جلس يتأمل ميهاف وهذا خوف فيصل من انه يعرفها 

 لفوق خلها تتجهز للسيد فايز  ههههه فهد طلع الفرنسي : فيصل بهدوء

 حلوه بس انا شايفها قبل وين  : فايز نس ى نفسه ومسك وجهه ميهاف بيده
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 ميهاف ابعدت يده بقرف 

 ههههه ... ههه حلوه وشرسه بعد  : فايز

 هيارب قويني على نقطه ضعفي الوحيد.. الا ميهاف ابعد عنها يا فايز ) فيصل 

 ... (وهللا يافايز ما راح اسمح لك تلوثها بيدينك القذره لو على موتي ... 

  هطلع الفرنسي : فيصل نظر لفهد نظره فهمها فهد بس ما عجبته

 حاضر ياطويل العمر  : رجاء هفهد نظر بفيصل نظر 

تفهم ان هذا اكيد ..ميهاف منجنه من تصرف فيصل بس هي صارت تفهمه 

 له عالقه باملافيا وتفهم ان فيصل يعاملها على انها اجنبيه 

 ..خيرها بغيرها كان نفس ي اشوف اريام  : فايز

كل ما تفكر فيه نفسك وبس ضيعت كل ..يالحقير ما دريت عن بنتك ) فيصل 

 (ادئ والاخالق املب

 انس اريام يافايز  : فيصل

فايز ما تحرك من جنب ميهاف وسرحان بجمالها الي عصب فيصل من 

 (تمالك اعصابك .. ال تضعف يافيصل ) تصرفه 

ممكن تبعد عني الجلس على الكنب فانا  : لفايز هنظر  هميهاف بهدوء وبح

 تعبت من الوقوف 
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 ..س ووال تصعدي العلى تفضلي بالجلو  : فايز طار عقله من البحه

حتى لو ..وجلست على كرس ي منفرد حست انها مستحيل تترك فيص لحاله 

 ...توقف جنبه الخر لحظه بعمرها  همستعد..كان هذا خطر عليها 

وهي حبت تجلس مستحيل تخلي فيصل .. فيصل عصب من موقف ميهاف 

 لحاله 

 نكمل كالم عن اندريه  : فايز

 هدع تلك الفتا : ملانيه الي زاد من غضب ميهافالا هفيصل حذر وتكلك باللغ

 والعمل  هالا تتعلم ان تفصل بين املتع.. تخرج ونتكلم فهذا عمل خاص 

 هههه تكلم فهي لن تفهمنا  : فايز

.. موضوع اريام وانتهى وانت لن تراها ابدا  : فيصل اضطر انه يتكلم باالمانيه

  هن مر اما اندريه فلديه ردي لقد كررت ذلك لك مليو 

الي افزع ميهاف وفيصل حز بنفسه ان ميهاف  هفايز عصب وضرب الطاول

 تشوف هذا كله 

 ...  هلكن اندريه يحذرك الخر مر ... اوك اريام وبفكر فيها  : فايز

 ال يهمني  : فيصل بهدوء ظاهري 

 اذا ارسل لك رساله ويريدك ان تراها  : فايز
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فأنا رجل اعمال مشهور وال اريد  اوال دع الفتاه خارجا لنكمل كالمنا : فيصل

 ما يلوث سمعتي اذا انت اخترت هذا يرجع لك 

فايز اشر للحارس الي دخل الس ي دي في جهاز العرض واشتغلت الشاشه 

 العريضه املركبه على الجدار وبدء العرض بضحكات من فايز 

شوف يافيصل بنفسك الي مريت فيه وشوف كيف اندريه مصر عليك  : فايز

 تونسنا  هي الفرنسيوخلي هذ

  هكبير  هخسار ... مشكله لصار من يطعنك من لحمك ودمك  : فيصل

 بيزنس از بيزنس العمل ما فيه لعب او عواطف  : هللشاش هفايز رفع نظر 

والي مخفيه عن أي .. فيصل الي مقهور من جوا ان ميهاف بتشوف الي يصير 

 ...وال احد ... عرفون ش ي اهله كلهم ما ي... احد غير فهد هو الوحيد الي يعرف 

 ....اغلقه ما يحتاج  : فيصل

قلت لك انا عبد مأمور من اندريه وهو محرص علي انك تشوف الس ي  : فايز

 دي بنفس ي 

فيصل رفع عيونه بقهر وهو خايف على ميهاف خايف بس لو تكلم راح ينتبه 

 فايز وهو مستحيل يأذيها 
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تقشعر البدن اصعب ش ي  بدء الشريط يشتغل والصور الي تشوفها ميهاف

تشوفه انك تشوف الشخص العزيز و الحبيب امام عيونك وهو يتعرض 

 لالذئ 

 ههههه هذي اول محاوله اغتيال من اربع سنوات : هفايز بضحكه خبيث

مرسيديس سوداء وقبل ما  هميهاف تشوف مشهد لفيصل يمش ي بهدوء لسيار 

طير في الهواء وشافت جسم فيصل وهو ي هيوصل بلحظات انفجرت السيار 

 هحست بضربه قويه على قلبها وتماسكت بخوف وهدوء وفضول ملعرفه حيا

 الرجل الذي احبت الغامض صوت تعليق 

من قبل ما فيا ..تعرض امللياردير السعودي فيصل ملحاوله اغتيال في كندا ) 

وصرح مصدر من املافيا ان مافيا املخدرات اعلنت مسؤليتها عن .. املخدرات 

وتطالب السيد فيصل بالرضوخ ملطالبها الذي رفضه السيد فيصل الحادث 

 ..(بشده 

ابيضت اطراف ميهاف من املشهد الثاني والي يصور هجوم مجموعه من 

الدرجات الناريه بالرصاص على فيصل ومعه الحراس الشخصيين الي قدروا 

 بسرعه وتعرض لضربات بالرصاص  هانهم يدخلوا فيصل في السيار 

اردير السعودي ملحاوله اغتيال في لندن اليوم واعلنت ما فيا تعرض املي) 

 (املخدرات انها تطالب السيد فيصل باعطائها ما تريد 
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حست ميهاف بضربه قويه ثانيه على قلبها ورفعت يدها على قلبها والعرق 

 يتصب منها 

 هههه الي مثلك يافيصل انه كرهه الدنيا من زمان : فايز

 اف ما يبيها تشوف كل هذا ما يبيها تضعف او تتألم فيصل كل تفكيره مع ميه

 اما الثالثه انا فعال ما ادري كيف نجيت منها  : فايز

 راقب هللا في افعالك وانت تعرف ليه  : فيصل بهدوء

رفعت عيونها التايهه في فيصل تبي تركض وتمد يدينها وتلمه في حضنها تبي 

 تحسسه باالمان وتحس هي باالمان 

  هتهديد خوفتها واوقعتها في حير  هها نظر فيصل نظر ل

 املشهد الثالث في الارجنتين صوت التعليق 

لالنفجار ونجاته باعجوبه .. تعرض اليخت الذي يبحر فيه امللياردير فيصل الـ) 

وتفيد بعض املصادر ان ما فيا املخدرات هي من قامت .. من موت محقق 

تم ..شهرين  هغيبوبه ملد وقد تم اسعاف السيد فيصل ودخل في.. بالعمل 

 (فيه  هالخاص هالنقاه في الجزير  هوقد قضاء فتر ..تمكن من الشفاء 

ههههه تصدق اني حرصت مع اندريه على كل التفاصيل الكن انت زي  : فايز

 القطط بسبع ارواح 

 قلت لك انا متكل على هللا  : فيصل بهدوء وفكره مع ميهاف
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ها صارت مصدومه ومي عارف تمييز هي ميهاف طعنه وراء طعنه تحسها في قلب

في فرنسا تغيرت وانقلب حالها لكن كيف الفيال يوم شافت الهجوم على 

 اسوء من الثانيه  هالحين وهي شافت ثالث محاوالت وكل وحد

 صحيح انها خفيفه بس جابت مفعولها  هاما الرابع : فايز

خريب وفقد امللياردير السعودي فيصل الـ للت هتعرضت طائر ) صوت تعليق 

مما ادى الاستاذ فيصل للقفز باملظله  هعلى التحكم بالطائر  هالكابتن القدر 

اثبت .. في الهواء  هفي مياه املحيط الهادئ وعقبه انفجار الطائر  همن الطائر 

 ذلك نجاته من موت محقق

هههه والحين بعد ما شفت بعيونك كيف املحاوالت الي تعرضت لها : فايز

 لسه مصر على قرارك 

 ... خساره ... ياولد العم  هيا خسار  : فيصل بكره

ذي جايب معي كميه البأس فيها  هوانا املر  هانا بيزنس مان وعندي تجار  : فايز

 واذا من مصدق تراها الحين بفلتك يا ولد عمي املحترم 

 ارجع لعقلك ولدينك حكم ضميرك يا فايز  : فيبصل

ايش اخبار الصداع الي  هعلى فكر الا .. ههههه مو قلت لك انك منتهي  : فايز

 يجيك 

 ريحتني كثير  هفيك الخير متابع حالتي صراح : فيه هفيصل رفع نظر 
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بس احب اشعر ...  هههههه اكيد مو انا صرت دكتور على غفل : فايز بخبث

 غريبه  هبانتصاري اشعر بلذ

 في مراقبه انسان يتألم  هفيه انسان يشعر بلذ.. ما فيك امل  : فيصل

والا انت تحسب نفسك ... هههه ال ال التقول كذا ترى ازعل منك  : بخبث فايز 

ادفع .. تلعب على مين يوم انك تبلغ على عمليات املافياقبل اربع سنوات 

 الثمن 

اانا احمي عائلتي  : فيصل يحاول انه يضيع السالفه علشان ميهاف ما تسمع

 وبلدي وديني الي انت لالسف ضيعتهم 

انت عارف طلب السيد اندريه ... قول بزيدك من الشعر بيت ا : فايز بعصبيه

 يعني املفروض تدله او تعطهيها

 .............: فيصل ساكت

الابره الي حقنك فيها من اربع .. اندريه ما راح يترك بحالك  : فايز بتهديد

والي انت تعاني .. سنوات في اول محاوله الغتيالك وانت منوم باملستشفى

 ... بسببها 

 قلت لك انا عند كلمتي  : فيصل يقاطعه
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راح تقعد تتخبط لين ...طيب قابلني اذا لقيت عالج لك  : فايز بينرفز فيصل

ههههه خلي املاده الي انحقنت فيها تتمكن منك وراح تندم على ... ما تموت 

 فكرت فيها توقف في طريق املافيا  هكل لحظ

فيصل ) ا والكسجين يتقطع ميهاف الي تسمع الكالم واللون بدء ينسحب منه

ال ...والامحاوالت الاغتيال ... ايش هذي الابره .. مرضه بسبب ابره حقن فيها 

... ال ياربي ساعده ... مستحيل فيصل يصير له ش ي .. ال يارب احمي زوجي 

رفعت عيونها وهي تشوف فيصل بوجهه الخالي من أي ( ياربي ال تحرمني منه 

 الي يوحي فيها ومظهره الثقه ...تعبير بس الجمود 

 والواحد ما يموت قبل يومه  هرب العاملين رحيم بعباد : فيصل

اتصور يافيصل انك بعد كم شهر تواصل ... ما يموت بس يتعذب  : فايز بكبر

الفحص املستمر على نفسك ويقولون لك اسفين استاذ فيصل بس انت 

 راح تموت  او يمكن ش ي ما احنا عارفيه بس انت قريب.. معك السرطان 

 انت انسان مريض نفس ي ... فال هللا وال فالك  : فيصل بعصبيه

من من  هاجل ابي اعطيك رساله خاص... هههه كل هذا حرص  : فايز بخبث

 وابيك تكمل الس ي دي ... اندريه 

فيصل عارف ايش يقصد وما يبي ميهاف .... امر فايز الرجل يشغل الس ي دي 

والي عصبه موقف فايز .. ر وهذا الي ما يبيه ابدا تقعد اكثر النها راح تعرف اكث

فيصل ..القذر  هالي قاعد يطالع بميهاف بنظرات مخيفه وكريهه تناسب تفكير 
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بس فهد ما تحرك ونظر ... نظر لفهد نظره يفهمه فيها انه يخرج ميهاف ويخرج 

 بفيصل وهو يفهمه معك للنهايه مستحيل اخرج 

 وراح نكمل الكالم انا وانت لوحدنا  اوك وقف الس ي دي يا فايز  : فيصل

فايز وقف ومش ى لين ميهاف الي جالسه في حاله صدمه ولونها مخطوف 

 ... فيصل ... متعلقه في فيصل ...ونظراتها تائهه ...

فيصل حياته في خطر من اربع سنين ... ميهاف تبي تصرخ تتكلم بس ما قدرت 

وكان كل ... كانت مميته ...يا كل محاوالت الاغتيال الي تعرض لها من املاف.. 

انه  هوالحقيق.. |اكيد كان يقول الهله انه في جزيرته ... مره يتنوم كم شهر 

يحسسه ... يخفف عنه ... ما عنده احد يواسيه .. لوحده ... يعاني ... منوم 

 ...يوقف معه .. باالمان

 بايه من شعرها ويحاول يفك الع هميهاف ما حست بفايز الي كان يشيل الطرح

عن ... وبس الاتأخذ العقل  ههههه وهللا انها مو حلو  : كريهه هفايز بضحك

ازعجتني .... ابي اروق ... لحالنا شوي  هاذنك يا ولد العم انا بأخذ الحلو 

 ...برفضك 

.. على ميهاف .. فيصل جنون العالم صار فيه وهو يسمع كالم فايز وعلى مين 

 ..وهللا الذبحك يافايز ... زوجته 
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الي .. فيصل وقف بسرعه ومش ى بهدوء ومسك ولد عمه الي انحنى على ميهاف 

الصدمه اثرت عليها ... بعالم ثاني عالم فيصل وخوفها املجنون عليه 

 ...واصابتها بحاله من السكوت القاتل ..

... ابعد عنها يا فايز  : فيصل مسك كتف فايز قبل ما يوصل لوجهه ميهاف

  هعطها فرص... ت ما تشوف كيف ساكته ان.. خلها تستعد لك اول 

... وانت مالك في هاالمور .. انت شو شغلك ... اقول ابعد عني عاد  : فايزتنرفز

 ههههههه..الي عندي  هخلي الخبر 

فيصل حده متنرفز مسك ميهاف ووقفها ومش ى فيها لفهد الي عيونه تقول ال 

 ال ياطويل العمر 

متفق فيها فيصل مع الضابط احمد  هفهد عارف انه لو طلع فوق هذي اشار 

من البوليس السعودي والانتربول  هالن الدور العلوي مليان برجال الشرط

 الدولي 

لعصابه ثانيه لالسف  هانه يهاجم على العصابه حقت فايز الي بتسلم البضاع

من رجال البلد زي مازن الي مات وهذا خطر عليه لو جلس فيصل لوحده 

 الن الاتفاق يطلع فيصل وفهد ويتم الهجوم  ....ممكن يتعرض الصابه 

عن اندريه والا ... تتجهز وانا وانتب نكمل حكي .. راح اطلعها فوق لك  : فيصل

 ناوي تزعله منك 
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واشر ... اوفففف  : بميهاف هفايز سمع اندريه رجع لعقله شوي وعيونه متعلق

 للسيرفس الي اعطاها كاس 

 .. عمرك حرام عليك الي قاعد تسويه ب : فيصل

وبعدين انا عندي عمل بأنجزه مع الرجل الي كنت .. ما عليك مني  : فايز

 جالس العب معه 

 ....ايش قاعد تسوي انت  : فيصل

حبيت اوريك انه ما فيه ش ي ... ههههه بيزنس  : فايز ياشر للرجل الثاني يدخل

 في بيتك  هراح اتبادل البضاع.. وعناد فيك ... يوقف في طريقي 

وراجني من اول باشوف بنتي واثريك كذاب ما ... طول عمرك نذل  : فيصل

 تفكر غير باملخدرات وبس 

... شفت الي احلى منها ... ههههه بصراحه كنت بشوفها بس لالسف : فايز

 ..حبيت ا تالعب معك وبنفس الوقت اشوف بنتي ... التنس ى انا رجل مافيا 

النك لالسف ... مستحيل ...وانت كنت تظن اني راح اخليك تشوفها  : فيصل

 زصرت عبد للماده ... تجردت معاني الابوه عندك 

فهد يحاول انه يسحب ميهاف معه لكن ميهاف وقفت وكل الم في العالم في 

بالس ي دي الي كان شغال ويعرض مشهد تمنت  هوجهها وقفت وعيونها معلق

 ثانيه  هميهاف انها تموت وال تشوفه قدامها مر 
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السيدي ) النوم مازن يغمى عليه عليها  هفي غرفالفيال بمقطع ميهاف وهي 

والحين املشهد يكمل وفيصل يتابعه بجمود وهويشوف ( الاول وقف لين هنا 

وتدور لين مالقت  هوتوقف تدور في الدوالب وتكسر .. ميهاف تبعد مازن عنها 

وتطلع ..بعيونها وهي تدخل السيدي بين مالبسها  هشاف الفرح...سيدي 

... وبعدين شافها تطالع جهه مازن ..ط فيه كل السيديات الباقيه كيس وتح

وشافها تنظرلجهه الكنب هالي عليها مازن وتغطي اذنيها .. وتنحني تحت الكنبه 

من الخوف من الصوت و الي فهمه فيصل انا خافت من صوت الرصاص 

ان  هما ادري فرح) املشهد يستمر ودقات قلب فيصل تستمر في الارتفاع 

او خوف حقيقي على ميهاف من فايز انه ... اف ما رمت مازن بالرصاص ميه

 هوبعدين صور املشهد رجل بثياب سوداء يمش ي والكاميرا مصور ( يميزها 

 جسمه بس وجهه ال 

 : وكلم فيصل الي معطي ميهاف ظهره ويحسبه طلعت هفايز انتبه للشاش

بنت والس ي دي النك انت عارف اندريه يبي ال... شوف يا فيصل رساله اندريه 

للمشهد الي ارسله لك اندريه عن البنت الي كسرت  هتابعت الحين معي التكمل

 الدوالب واخذت كل السيديات 

انا قلت لك الس ي دي الي  : فيصل والاف سؤال يدور في باله وظهره مليهاف

وبعدين البنت تركت كل ... والبنت ما اعرف عنها ش ي .. يبيه مو عندي 

وانا بنفس ي شفت كل السيديات لالسف كانت لبنات ..اخذتها  السيديات ما
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وانا رجعتها كلها حسب الارقام الي لقيتها مسجله على السيدي والي مالقيت ..

 لها رقم حرقتها بنفس ي

 هههههه ال وهللا واحد عينك مصلح اجتماعي : فايز بسخريه

ضربت  فيصل بحسره وخوف على ميهاف الي حس انه ظلمها يوم اعتقد انها

وبعدين انا حاولت ... هذي اعراض ناس يا فايز يا محترم  : ما زن بالرصاص

ان  هيا خسار ... اني اخفف من اخطاء مازن هللا يرحمه بدل ما يتعذب عليها 

 واحد مثلك يكون ابو 

م والي مثلك مستحيل يعيش حياه سعيده .. هههه اكيد بتقول كذا  : فايز

 عن حالته املرضيه  ويفكر يجيب اطفال وهو ما يدري 

وان مامت من .. انت خائن ..اجل انت الي ضامن نفسك  : فيصل بسخريه

 ..الي انت تخدمهم .. راح تنهي حياتك املافيا ..  هالشرط

 ههههه اول مره اشوف واحد زيك الحين تحافظ على حياه وحد : فايز بخبث

في جسمك بعد وبسبب رفضك حقنك اندريه باملاده .. كانت مع مازن .... بنت 

 الاغتيال الاول 

وبعدين السيد اندريه ... اعيد وازيد البنت ما اعرف عنها ش ي  هكم مر  : فيصل

انا احوله كل فتره خمسين مليون علشان يرسل لي املاده املضاده للماده هالي 

 حقنتوني فيها 
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صحى الاثنين وتحرك الحرس الي في القاعه على صوت صرخه قويه اطلقتها 

من نظرات .. هاعماقها من خوفها املتراكم خالل السنوات املاضي ميهاف من

من الهم الذي حملته ... فيصل التي كانت تتهمها بأنها رمت مازن بالرصاص 

 ....لتحمي اسره اخوها ولتحمي نفسها  هعلى عاتقها لفتر 

 هعن ان كل فرح... صرخه عبرت فيها عن خوفها على زوجها املهدد باملوت 

مكن اجل ان يحميها  هالغريب هان فيصل حقن باملاد هفكر ... اتها قتيله في حي

 ..يضحي بحياته من اجل حمايتها ... وهو يعرفه 

 الاااااااااااااااا يافيصل الااااااا ... الااااااااااااااا  : ميهاف

الحقير .. انت .. انت  : ونظرت في وجهه فايز الوجهه الذي طاردها في احالمها

 بالرصاص  الي ضربت مازن 

 من الكالم الي تقوله  هفيصل لف عليها بخوف وفجع

وانا من  : النه بسرعه طلع املسدس وصرخ هفايز لف عليها وما عطاها فرصف

 استعدي على موتك  هيالحقير .. اول اقول وين شفتها 

بس يد فيصل كانت اسرع منه  هوجهه املدسد جهه ميهاف واطلق الرصاص

الفرنسيه وعلى صوت  هلزجاج النافذا هولف يده واصابت الرصاص

 والصراخ الي عم املكان وبدء الحراس في اطالق النار  هالرصاص
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ميهاف حست الخوف لحد املوت وهي تشوف فيصل يطيح على الارض ويطيح 

 ... معه فايز والحرس الشخصيين يطلقون النار على بعض 

 فهد طلع ميهاف  : فيصل بصراخ وهو يتضارب مع فايز

علشان يتكسر ويخرج منه فهد وهو شايل  هسدس وضرب زجاج النافذاخذ امل

ميهاف الي اصيبت بصدمه وهي تشوف فيصل يتضارب مع فايز واغمى عليها 

 فيصل تغيب عنها  همن الرعب وصور 

كيف ان فايز ..فيصل حس بكره العالم وهو يفكر كيف ان اب يقتل ولده 

 .. اف الشاهد الوحيد ميه.. كيف .. يقتل ولده مازن 

اقتحم البوليس .. الفيال على صوت طلق النار واصوات صراخ املتواجدين في 

 في كل مكان  هوتوزع رجال الشرطالفيال املحلي والانتربول 

 وقف مكانك .. ارمي سالحك  : احمد

الحرس تبع فايز من املافيا ال يرضون بالهزيمه وال يعرفون غير الانتصار او 

 املوت 

وحاول فايز ان يهرب بعد ان .. بين رجال املافيا والبوليس تبادل اطالق النار 

 ..ضرب فيصل ضربه قويه على راسه 
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لكن فيصل من الغيض الي يحسه تجاهه فايز وقف وركض وراه والحقه عبر 

اطالق الرصاص الي اصاب كتفه ولكنه تحامل على نفسه علشان ما يهرب 

 ...فايز 

لكن الفيال مر الضيق في نهايه الشخص ي عبر امل هحارس هفايز خرج بمساعد

 فيصل وقف في وجهه والدم ينزف من كتفه 

تحسب انك تقدر ..وين رايح ..فايز على وين يانذل  : فيصل وتنفسه سريع

 تهرب 

ويكون ..ههههه انت تحسب انك تقدر على املافيا  : فايز وهو يضحك بسخريه

ويعرف اني ... اندريه  علشان يثق فيني.... ايه قتلته .. بعلمك انا قتلت مازن 

 ..انا .... واني مخلص له ... اضحي بكل ش ي من اجله 

فيصل ركض تجاه ... الروز رايس السوداء  هما كمل كالمه النه ركب السيار 

الي على  هاملفخخه بقنبل هالا في ثواني معدود ه صوت انفجار السيار  هالسيار 

ت الرؤيه وهو يشوف واختل... املزروعه  هاثرها اترمى فيصل على الارضي

 ..الي فيها فايز تحترق قدامه  هالسيار 

... عبد العزيز ... اريام ... مريم ...امه ... وتمر ايامه وشريط حايته امام عينيه 

.. ضحكاته ... افتتاح فروع ... حفالت ... امالكه ... شركاته ... اعماله ... فهد 

ضباط ... مافيا ... في حياته صدقات مرت ... زوجاته املسيار ..  هفرح.. حزنه 

وال يعرف ...التي حقن بها  هاملاد... مرضه ... احالم مستقبليه ... انتربول ... 
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... وحاضر مؤلم ... بين ماض ي محزن ... اطياف تمر في عينيه ... مصيره 

 ...ميهاف ... ومستقبل مجهول 

التي اسرته  هاملرأ ...وتاه في غرامها.. وعشقها بعمق ..املرأه التي احبها بجنون 

ولكن قلبها الرقيق .. التي قس ى في معاملته لها ليقسو قلبه .. منذو اول نظره 

وتسلقت عبرجدران ... وطيبتها اسقطت جميع الحصون التي بناها حول قلبه 

ليحبها ... هوتحتل كل خليه في عقل..تلك الحصون لتستقر في اعماق 

 ...تمنى وتمنى .. طفاله وام ال ... ويتمنها زوجه له ..ويعشقها ..

 ... يبقى للقدر كلمته ..... ولكن 

رفع عينيه الى السماء واخذ يدعو بصمت ان يحفظ هللا عائلته من كل سوء 

 ...حب رآها في عينيها الخضروين  هوان يسلى قلب ميهاف عن كل لحظ... 

 وهو ... وبدء جبينه يعرق ..وشعر ان انفاسه تضيق ..بدء الالم يزداد سوء 

 ...ليسبح في ظالم ساكن...ويختفي النور من عينيه ... ساكن بدون حركه 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 البارت الثاني العشرون
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 ,,,,سأبقي أحبك 

 

 وروحى..سأبقي أحبك يا سيد عمري 

 

 ..طول حياتي

 

 ..وعمري 

 

 وأسمو بحبك

 

 وعشقك
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 نحو القمر

 

 ..!هفأنت البداي

 

 

 ..!هايوأنت النه

 

 ..وأنت املطر

 

 ..وانت النجوم 

 

 انت الذى ادخلت البسمه على حياتى

 

 ..!!أنت الذي نورت لي حياتي 

 

https://jadidpdf.com



 
711 

 الجلك..هوجعلتني أحب الحيا

 

 ..وأحب السهر ألجلك

 

 ..أحب البحر لكي أخبره عن مدى شوقي إليَك 

 

 .. !دعني يا أميري 

 

 .أضم يدي

 

 ..محبوبي

 

 ..دعني أقول لَك 

 

 ..هذا الخبر
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 !وعشقك ..سيبقي فؤادي سجين هواَك 

 

 ..بحبَك  هوسأبقي أسير 

 

 ..وعشقَك 

 

 ..!!طول الدهر

 

 والعمر

 

 فى عمري  هسوف ابقى احبك الخر لحظ

 منقوووله 
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حاولت ... وانعكس على وجهها  هتقلبت على اثر النور الذي تسلل من النافذ

سمعت اصوات ..ها وبين تقلبات.. لكن النور ساطع ...فتح عينيها الخضرواين 

 التي تعيشها  هلتفيق من الاغماء.. تناديها لتصحو .. تهمس بالقرب منها 

فتحت عينيها الخضروين قليال لترى اللون الابيض الذي يكسو السقف 

مغذي  هفتحت عينهيها اكثر لترى يدها التي موصله بابر .. والجدران التي حولها 

يونها لالشخاص الذين تراهم من رفعت ع.. ميزت السرير الذي ترقد عليه ..

 ...قريب 

 ياعمري تسمعيني..ميهاف ..ميهاف  : امال

 ردي علينا ..ميهاف  : منى

 يارب اشفيها ..ال ياربي ارحمها  : ابرار ببكاء

 انها بخير ..الحمد هلل على كل حال ان شاء هللا  : صالح

 حركت منها امس ما ت هبعد اول حرك.. من امس واحنا نراقبها  : امال

 انها نجت ..واهم ش ي ..حنا متأملين خير  : منى

 ؟؟ !!نجت... الي سمعهتا اخر ش ي هميهاف فتحت عيونها على الاخر من الكلم

وصوت جهاز قياس ..ومن غير شعور صرخت بصوت عالي افزع الي حولها 

 نبضات القلب يتغير نغمته 
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الذي ملك كل  من خوفها على الرجل هنابع... ميته.. همبحوح هميهاف بصرخ

 .....تفكيرها 

 ف ي ص ل .... الاااااا ... ف ي ص ل .. الااااااااااا  : ميهاف

 صحيتي ميهاف ..اسم هللا عليك  : هامال انحنت عليها وبفرح

 على اثر صوت الجهاز دخل الاطباء واملمرضات وطلعوهم من الغرفه 

هديها مع ويحاول ان ي هالطبيب الاول يكشف على ميهاف التي تصرخ بقو 

 املمرضات 

من فضلكم ممكن تنتظروا في الخارج واحنا بنتعامل مع  : الطبيب الثاني

 حاله السيده ميهاف 

 ال انا ماني طالعه انا بجلس معها  : امال ببكاء

 وانا بعد بجلس معها  : منى

ممكن استاذ صالح ..بس هذا مو من صالحكم وال صالحها  : الطبيب

 تنتظروا في الخارج ..

 ...مهدئه  هنعطيها ابر .. دكتور تامر بسرعه  : ت الطبيب الثانيصو 

ف ... ابعدوا  : وتتحرك وتبعد بيدينها املمرضات والدكتور  هميهاف تصرخ بقو 

 اااه ..اااه ..اااه ... ي ص ل ابي فيصل 
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خرجتهم برى الغرفه والبنات يبكون على ميهاف وصالح يحاول  هاملمرض

وكيف صار لونها ...الي يشوف كيف حالها .. خته وهو خايف على ا... يهديهم 

 ....من غير السواد الي تحت عيونها .. شاحب 

 ان هللا يقومها بالسالمه ... وقلوبهم تدعى مليهاف ..وقفوا في املمر الخارجي 

 .. انا خايفه عليها كثير  : ابرار

طبيب يطلع ان شاء هللا ال... احنا ما بيدنا ش ي .. اهدوء وبطلوا صياح  : صالح

 ويطمنا عليها 

 مستحيل اخليها لوحدها ... انا ما راحى استنى ابي ادخل عليهم  : امال

 الاطباء عندها وان شاء هللا راح تهدء.. تماسكي يا امال  : صالح

 حسبي هللا على الي سوى فيهم كذا  : منى

اجل لو درت عن فيصل وش ..وهللا مصيبه اذا هذي حال ميهاف  : امال

 ...بتسوي 

 ال هللا يخليكم الحد يقول ش ي عن فيصل  : منى ببكاء

من يوم صحت وهي تصرخ فيه ... هذا واحنا ما قلنا ش ي..ياعمري عليها  : ابرار

 ...وتنااديه ... 

 هللا يعدي الازمه على خير  : صالح

https://jadidpdf.com



 
716 

فجاه سمعوا صوت فهد الي جاهم اول ما بلغته املستشفى انه ميهاف صحت 

... 

 

 عليكم السالم  : فهد

 وعليكم السالم  : صالح رفع عيونه وشاف فهد بوجهه الحزين

 بلغوني انها صحت ... كيف الحال وكيف السيده ميهاف  : فهد

يعني يمكن يعطونها منوم ... بس خرجونا على طول .... ايه  : صالح بحزن 

 ..شكل الحاله بتطول معها ... زي اليومين الي فاتوا.. ثانيه  هوترجع تنام مر 

 .. تفأل خير ..وليه  : هد زفر بضيقف

 هوما كمل الن العبر ... وتنادي .. جلست تصارخ .. اول ما صحت  : صالح بحزن 

 ...تنادي .. خنقته 

 تنادي الاستاذ فيصل .. الاستاذ فيصل  : فهد بحزن 

 يعني بنلتزم الصمت .. حنا حتى لو صحت ما راح نقول لها ش ي  : صالح

نت شايف الصحافيين الي مليان الاستقببال في بس زي م..ايه  : فهد بهم

عند باب ..انت عارف لوال هللا ثم الحراس الي حطيتهم ال تلقيهم ... املستشفى 

 الجناح 
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 ...ما ادري كيف اشكرك استاذ فهد  : صالح

 فيصل...السيده ميهاف غاليه من غال السيد .... ولو استاذ صالح : فهد

 ه وسكت يتمالك نفس هوخنقته العبر 

 ..تعبك معنا ... انا مقدر ... هللا يكون في العون  : صالح

اخذت الفيال انا اول ما طلعت من ... بس ملى صار الي صار ... انا اسف  : فهد

اترك الاستاذ ..وصعب علي .. السيد ميهاف للمستشفى النه كان مغمى عليها 

يده علشان كذا اتصلت عليك على طول اول ما دخلت الس..  هفيصل لوحد

 ميهاف املستشفى 

 .... انا.. وهللا فيك الخير يا فهد  : صالح

الي بلغتك فيها اعرف ان الوقت كان فجر  هوانا اكرر اسفي على الطريق : فهد

 في الشرقيه ... اضطريت انومها في املستشفى ... حاله السيد ميهاف ..بس 

 راحت القصر قالوا لنا انها  هاملرافقه والسواق الي معها اخر مر  : صالح

ما ... بس قلت يمكن ش ي مستعجل ... انها ما ودعتنا قبل تروح ..واستغربنا 

 ...كنت ادري بالي راح يصير 

 والسيد فيصل ... ان هذا بيصير للسيده ميهاف ... وال حنا كنا ندري  : فهد

حسب ما سمعت من الاخبار انه ... وايش صار فيهم الحين  : صالح بقهر

 ...ي الانفجار من املافيا الرجل الي مات ف
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والعصابه الباقيه قبضوا ... الرجل مات في الانفجار من املافيا  : فهد بحزن 

 .. هعليهم الشرط

 وهللا يساعد الاستاذ فيصل ... الحمد هلل الي سلمكم  : صالح

 ..تصدق ..و هللا ان الاستاذ فيصل يستاهل كل خير  : فهد بحزن 

انا ما اني قادر اصدق الكالم الي شفته في .. .ايش فيه ش ي  : صالح رفع راسه

 الاخبار

لكن السيده .. طول الوقت وهو يطلب مني اخرج انا وميهاف  : فهد بقهر وحزن 

ميهاف  هالسيد... وانا ما كنت ابغى اخليه لحاله ..اصرت تجلس ..ميهاف 

الوضع كان خطر عليها ... وعجبتني وقوفها مع طويل العمر مع انه ... اصيله 

 ... 

ومستحيل تترك أي انسان اذا حست انه ... ميهاف زي ا لنسمه  : صالح

 و انت اصيل يا استاذ فهد ... محتاج لها 

 ..غالي علي من يوم اشتغلت معه ما شفت الا كل خير ... الاستاذفيصل  : فهد

 .. وكيف امه واخوه يوم دروا عن الي صار  : صالح

يعرفوا من الاخبار ووصلوا امس الرياض تعرف خفت انهم .. انا خبرتهم  : فهد

 للمستشفى على طول ... وتوجهوا من املطار . و

 اقصد كيف كانوا ملى شافوه.. زاروه في املستشفى  : صالح
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 وقلت لها انها ..بس انا طمنتها عليها.. وام فيصل تسأل عن ميهاف ..ايه  : فهد

 .. بخير 

يمكن ..الجلسه بالشرقيه  احس ان.. بس انا بنقل ميهاف للرياض  : صالح

 تطول 

اني بنقل السيده ميهاف للرياض .. انا كنت جاي اقولك .. انت ال تحاتي  : فهد

 .. عند الاستاذ فيصل ..

الطبيب دخل ..زي ما انت شايف .. بس احس ان حالتها ما تسمح  : صالح

 له نصف ساعه..عندها وما طلع 

واذا ..طبيه  هالنه راح ننقلها بطائر ..ونسأله ..خلنا نستنى الطبيب يطلع  : فهد

 طويل العمر  هما يحتاج ننقلها بطيار 

 منى وامال وابرار واقفين بعيد عن صالح وفهد وقلقانين على ميهاف كثير 

وراء ما تنادين رجلك ..اقول ابرار ترى ماني قادره استحمل من القلق  : امال

 بدل موجالس يسولف مع الرجال الي واقف معه 

 هذا الاستاذ فهد مدير فيصل ..انت متى بتعقلين  : ابرار

 وهو الي جابها املستشفى ..الفيال يعني هو الي طلع ميهاف من ..اها  : منى

  هلينا يومين ما عرفنا الراح.. ياربي وهللا بموت من القلق  : امال
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ان شاء هللا ميهاف تقوم بالسالمه وتتخلص من الصدمه .. الحمد هلل  : ابرار

 فيها  الي تمر 

 معقوله ميهاف بتنهار عصبيا ..ال ال تقولين  : امال بدموع

 ..انا قلت صدمه ..ومين جاب طاري الانهيار  : ابرار

 ..بتقدر تواجهه الصدمه وتتجاوزها بعد .. ميهاف قويه  : منى

واسم ..رعب ..بس الي شفته بعيونها خوف ..هذيك ميهاف الي قبل  : امال

 صحت وهللا مي حاله  فيصل اول ما نطقته كل ما

 ايش فيه / ابرار 

 عارفه نفس ي اكلمها احضنها .. ثانيه  همر ..كل ما صحت رجعوا نومها  : امال

 وتوجههو له ..التفتوا على الطبيب الي خارج من عند غرفته ميهاف 

 مرحبا استاذ فهد : الطبيب

 مرحبا كيف السيده ميهاف  : فهد

وحالتها تتطلب وقت علشان تفيق من  ..انا طمنت الاستاذ صالح  : الطبيب

 ..الي شافتها ..الصدمه 

وكيف الحين هي من يومين تصحي وانتم تعطونها مهدئ وتنام يعني  : صالح

 نبي نعرف ملتى الوضع كذا 
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اخف من الي قبل ..بس الحمد هلل الازمه الي جاتها اليوم ..انا معك  : الطبيب

 وهذا يدل على انها بدت تتمالك نفسها ..

 طيب والحل  : فهد

وبعدين انتم ال تنسون الصدمه ..احنا نعطيها املهدئ الين ترتاح  : الطبيب

 والرعب الي عاشته في الحادث 

 ...مسكينه هي ما تفكر بنفسها هي تسأل عن فيصل  : صالح بحزن 

 الجايه احسن  هطيب دكتور تتوقع انه فيه امل تكون املر  : فهد

يعني الي مرت فيه وانا شفته .. الانسان نفسه هذا كله يعتمد على  : الطبيب

وهذا .. لكن السيده ميهاف ما اصيبت بنهيار عصبي .. صعب ..باالخبار زيكم 

 ..يدل على انها انسانه قويه 

 ..طبيه لنقلها  هيعني تحتاج طيار .. طيب ممكن دكتور ننقلها للرياض  : صالح

ولو صحت راح ..اح ياخذ وقته انا ما اقدر ارد عليكم الحين املهدئ ر  : الطبيب

 هذي خففنا كميه املهدئ  هاملر .. نشوف اذا ممكن تنقلوها او ال 

اتمنى انك تعطيني خبر عن أي جديد في حاله السيده .. اوك دكتور  : فهد

 ميهاف 

 استاذ فهد .. اوك  : الدكتور 

 حنا راح نقعد عندها ما راح نروح  : صالح
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 د راح يعطوني خبر استئذن الحين واي جدي : الطبيب

.. من امس وانا بالشرقيه .. استاذ صالح انا راح ارجع الرياض الحيين  : فهد

 ..علشان التحقيق مع الضابط احمد 

وهللا ان فيصل وميهاف ما يستهلون الا كل .. اتعبناك معنا استاذ فهد  : صالح

 وانت ما قصرت .. خير 

السيد فيصل والسيده ميهاف اهم ش ي ..انا ما سويت ش ي ..  هايش دعو  : فهد

 يقوموا بالسالمه 

 الو مرحبا يا طويله العمر  : فهد نظر لجواله الي يرن 

 مرحبا استاذ فهد  : ام فيصل

 كيف الاستاذ فيصل الحين  : فهد

كيف السيده .... ورحمه ربي واسعه .. على خبرك ال زال بالغيبوبه  : ام فيصل

 ميهاف 

 ان شاء هللا طيبه  : فهد

ابي رقم ميهاف او اخوها او بنات عمها الني اتصل على جوالها  : يصلام ف

  \مقفل

 طيب اعطيني خمس دقايق يا طويله العمر وراح اكلمك  : فهد تورط
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 في امان هللا  : ام فيصل

 مع السالمه  : فهد

ميهاف او ..هذا الي ما عملت حسابه ام فيصل تبي تكلم  : فهد نظر في صالح

 احد من بنات عمها 

 وش هالورطه اعذرني شوي  : صالح

 صالح راح جهه البنات 

 ايش قال الطبيب عن حاله ميهاف  : ابرار

 كان طمنتنا ..حنا نحاتي من اول وانت تتكلم وي فهد  : امال

وراح .. الطبيب اعطاها مهدئ .. اتكلم  هشوي شوي عطوني فرص : صالح

 وممكن ننقلها للرياض ..يراقب حالتها 

 ايش في خطر على جلوسها هنا يعني  : امال

 ال بس ننقلها للرياض ما له داعي جلستنا في الشرقيه  : صالح

 علشان تكون قرب فيصل .. ايه صادق احسن نرجع للرياض  : ابرار

الاستاذ فهد خبر ام فيصل ان ميهاف طيبه ..  هبس في مشكله صغير  : صالح

 وماعلمها على ش ي ..وانها منومه ترتاح بس 

 ايش املشكله .,.ايه وبعدين  : ابرار
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 ام فيصل تبي تكلم ميهاف تتطمن عليها  : صالح

 وهي منومه ..وايش لون تكلمها  : منى

 تبي رقم أي احد يعني الزم وحده منكم تكلمها  : صالح

 .. وما راح اقول لها ش ي .. عطها رقمي وانا اكلمها  : ابرار

وانا فهمتها انها تتصرف  تفضل رقم ام هادي وهي بتكلمها : صالح رجع لفهد

 وما تقول ش ي 

 ..على خير  ههللا يعدي الازم : فهد

في القسم الخاص بكبار الشخصيات في املستشفى حيت يرقد بطل قصتنا 

له  هبعد ما تم اجراء عمليه جراحي.. على السرير الابيض في غيبوبه تامه 

عن تواجده واثار الحروق الناتجه .. التي اخترقت كتفه  هالخراج الرصاص

باالرض  هودخل في غيبوبه اثر ارتطام راس.. بالقرب من مكان انفجار السياره 

غيبوبه ال يعرف الطباء هل ..الضربه التي رمته بعيد اثر الانفجار  همن قو 

 سينجو منها ام ستكون نهايه حياته 

 ام فيصل اخذت الرقم من فهد وجات بتتصل الا على دخلت مريم واريام 

 حالك يالغاليه وكيف فيصل  كيف : مريم

 فديته فوفو كيف حاله اليوم  : اريام ببكاء

 على حاله هللا يشفيه ويقومه بالسالمه  : تخنقها هام فيصل بضيق والعبر 
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 كيف حالك يالغاليه وكيف الغالي  : عبد العزيز يسلم على راس امه

  اااااه يا عبد العزيز قلبي عورني عليه خايفه عليه موت : ام فيصل

 ما في ش ي بيدنا غير الدعاء ان هللا يقومه بالسالمه  : عبد العزيز

 يمكن احسن له ..ليش ما ننقله للخارج  : مريم

وفيصل منوم في ..جلسوا على الكنب الي في الجناح الخاص فيهم جنب امهم 

  هالعنايه املركز 

 انا كلمت فهد يقوم باالجراءت بس نستنا اوامر الطبيب  : عبد العزيز

 اهئ اهئ .. يعني متى وهللا خايفه موت عليه  : ريام ببكاءا

ال كذا ما ينفع كل وحده بتبكي عندي شوي خليك  : عبدالعزيز يحضن اريام

 قويه 

يعني كييف يتعرض ..وهللا اني حاسه ان فيه ش ي باملوضوع  : مريم بدموع

 .العتداء هو وميهاف 

 فيصل ما يأذي احد ابدا  ..اصدق  هحتى انا مستغربه ومني قادر  : ام فيصل

عبد العزيز الي عرف السالفه من فهد عن فايز وانه يتاجر باملخدرات وانه 

وانه سبب هذا ..يهدد حياه فيصل من اربع سنوات بتعاونه مع املافيا 

بسبب فايز ..ان الي فيه ..ايش اقول ..ااااه ) الحادث نظر في اخته وبنته وامه 
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ااه يافيصل كنت شايل ..اااه ياربي ساعدني .. ريم زوج م..ابواريام .. ولد عمي 

 .. (حمل ثقيل 

 الا ايش اخبار ميهاف ... اذكروا هللا  : عبد العزيز

 ايه انا اخذت رقم بنت عمها وبكلمها اتطمن عليها  : ام فيصل

 غريبه انهم ما نقلوها من الشرقيه للرياض مع فيصل  : مريم

فهد يقول ..وبعدين هي الحمد هلل طيبه اهلها عندها في الشرقيه  : ام فيصل

 قبل الاعتداء وقبل الانفجار الفيال انه هو و ميهاف خرجوا من 

 هللا يخليهم لبعض ..وهللا احبها وايد ميهاف  : اريام

 .........: عبد العزيز سرحان ويفكر في كالم فهد عن املانيا ومراجعات فيصل

 ملانيا احجز لي ومليهاف نروح مع فيصل ال : ام فيصل

 تأمرين امر يالغاليه  : عبد العزيز

 : ام فيصل اخذت الجوال

 مين بتكلمين الحين  : عبد العزيز

بكلم ميهاف اتطمن عليها واخبرها انها تتجهز علشان لو سمحو  : ام فيصل

 نسافر الملاني تستعد 

 ام فيصل دقت الرقم وجلسوا جنبها يستنون احد يرد على ام فيصل 
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ن لكن ابرار راحت للفندق وتركت جوالها باملستشفى عند منى جوال ابرار ير 

 وامال الي نايمين عند ميهاف 

 امال جوالك يرن ردي عليه  : منى

جوالي خلص شحنه وعطيته ابرار مالي خلق  : امال الي تمسح على شعر ميهاف

 اكلم احد 

 اجل جوال مين الي يرن انا جوالي مقفل  : منى

هذا رقم  : وال ابرار مسكت منى الجوال وبارتباكنظرت منى على الطاوله ج

 غريب ردي عليه ال يكون ام فيصل 

 مالي خلق اكلم احد .. ال ردي انت  : امال واقفه جنب ميهاف وماسكه يدها

 انت عارفه اني اتلخبط ..اخاف اجيب العيد والي يعافيك ردي  : منى بخوف

 نغلط بش ي احسن علشان ما  : امال جات بترد الا قفل الجوال

 حرام يمكن تبي تتطمن على ميهاف  : منى

 اااه يا منى وهللا لو تدري ميهاف عن فيصل ليصير لها ش ي  : امال تنزل دموعها

 ان شاء هللا ربي يعديها على خير .. فال هللا وال فالك  : منى

 عليها  هالجوال ما يرد وانا خايفه مر  : ام فيصل

 ..ثانيه  هاتصلي مر  : عبد العزيز
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 لحظه انا عندي جوال امال ادق عليها  : اريام

 ايش املصيبه ذي ما احد يرد : اريام تتدق والجوال مقفل

واتصل  هعبد العزيز طلع من الجناح و دق على املستشفى واخذ رقم الغرف

 عليها 

 امال ردي على التلفون هذا اكيد صالح بيتطمن علينا  : منى

 الو  : امال مشت ورفعت السماعه

 السالم عليكم  : العزيز عبد

 وعليكم السالم  : امال

 عفوا اختي ممكن ابي اسأل عن ميهاف  : عبد العزيز

 ....منو معي ..تسأل عن ميهاف  : امال باستغراب

 ...لو سمحتي ... ابي اكلمها ... السيده ميهاف  ههذي غرف : عبد العزيز

تتصل تري وهللا ما  قلت لك ال عاد هاوفففف بدينا انا كم مر  : هامال بنرفز 

 راح اعدي املوضوع على خير 

 ... انت تكلميني انا .. نعم  : عبد العزيز بحده

 احذرك واقولك ال تتصل  هوبعدين ثاني مر .. ايه اكلمك انت  : امال بعصبيه
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اول اعرفي اللباقه في الكالم  : عبد العزيز الي ما تعود احد يكلمه بهاالسلوب

 وبعدين تكلمي 

والا انا امس وهزئتك .. وهللا ما ادري مين الي يبيله درس في اللباقه  ال  : امال

 واليوم ترجع تتصل كانه عادي 

 ... وبعدين تكلمي عدل ..انا ما اتصلت  : عبد العزيز عصب

ههههه يا اخي افهم قلنا لك السيده ميهاف  : ميهاف تقاطعه بضحكه نرفزته

تبعد عن السيده ..الي رسلتك  هوبعدين قول حق الصحيف.. ما تبي تكلم احد 

 ميهاف 

ههههههه  : عبد العزيز الي دوبه يفهم انها تحسبه صحفي ضحك من كل قلبه

 انت ألي الضاهر انك ما تعرفي تكلمين مين 

.. ايش وراك .. وبعدين ايه اضحك ..ال وهللا ما يهمني عارفتك زين  : امال

 ....اصال انت انسان تافه 

 انا .. تافه .. انا  : احد يوجهه له هالم الي اول مر عبد العزيز من كبر الك

انت والجدار واحد ما في .. وما عندك كرامه .. ايه تافه  : امال بعصبيه

 ايش تقول النسان عديم احساس .. احساس 

 انا والجدار واحد ..ما عندي كرامه  : عبد العزيز تغير صوته

 وبعدين معك ..مي اوففف ترى طفشتني جالس تعيد كال  : امال بسخريه
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 .....لو سمحت انت غلطانه  : عبد العزيز بحده

و امس ... غلطانه ال عرفتك من امس وانت تتصل على التلفون  : امال عصبت

تقوم تتجرأ وتتصل على .. وزفتك بالتلفون .. طاردتك من املستشفى 

 ..املستشفى اليوم 

منو تحاكين  اقول لو سمحت اول اعرفي : عبد العزيز ما عجبته اللهجه

 ....وبعدين تكلمي 

اقول اليكون احاكي شخص مهم على ..ال وهللا منوا حاكي  : امال بسخريه

 حدك انسان تافه ال مشاعر وال احترام لخصوصيه الناس .. هغفل

مهم والا مو مهم فيه ش ي اسمه  : عبد العزيز بسخريه وهدوء اربك امال

 هادئات ..رقيقات . .وبعدين خبري بالبنات ناعمات ,, الاحترام 

 ..ال وهللا وعس ى ما تبيني اتنعم علشان ارض ي غرور حضرتك يا : امال عصبت

وانت يا حافظ ..اصال النعومه لها ناسها ..ال ال تنعمين  : عبد العزيز بهدوء

 ..حتى من غير ما تعطيني فرصه اوضح ... اول ما اتصلت زفيتيني  هنسر 

ال وهللا انا ناعمه مع الي يستاهل  : يزامال بسخريه وبنعومه اسرت عبد العز 

 بس الي ما يفهم ايش نسوي له .. هوكملت بحد... 

اصال انا ما طالبت .. اجل انا ما استاهل  : عبد العزيز الي عجبه الصوت

 ..لك  هبس نصيح.. تنعمين علشاني 
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 ..ما بقى غير انت الي اخذ منه نصائح ..اقول ال يكثر  : امال بسخريه

 اجل انت تستاهل احد يسوي كذا  : بيهوكملت بعص

 وقفلت الخط في وجههه 

 هالامر الي عمره ما صار لعبد العزيز في حياته وال عمر احد عامله بهالطريق

 عصب لدرجه انه رمى الجوال على الجدار 

 على صوت دخل الحارس الشخص ي له 

 استاذ عبد العزيز انت بخير  : الحارس

 انا بخير  : املمر ويكلم برى عن امه واختهعبد العزيز ال كان واقف في 

 ودخل على امه الجناح ..عبد العزيز حاول انه يتماسك 

 ثانيه  هانا باتصل مر  : ام فيصل ماسكه الجوال

 ايه وهللا يا امي نبي نتطمن على ميهاف  : مريم

 ام فيصل اتصلت 

 امال ردي نفس الرقم الي اول  : منى

قال ايش النعومه لها ... حفي املقروداوفففف عصب فيني هالص : امال

 ...ناسها 

 ههه اعصابك ردي على الرقم اكيد ام فيصل  : منى
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 الو  : امال

 الو السالم عليكم  : ام فيصل

 وعليكم السالم  : امال

 كيف الحال وكيف ميهاف  : ام فيصل

 الحمد هلل بخير  : امال

 معك ام فيصل زوج ميهاف  : ام فيصل

 وانا امال بنت عمها ..اعذريني ما عرفتك  هال وهللا : امال

 ممكن اكلمها ابي اسلم عليها : ام فيصل سمعت امال وتغيرت وبرسميه

واخاف .. ياعمري عليها توها نامت  : امال مستغربه اللهجه وبنعومه وهدوء

 اول ما تصحى اخبرها .. اذا تبين ش ي اوصله لها .. اصحيها 

 ر وانا اكلمها طيب اذا صحت اعطيني خب : ام فيصل

ال تعبي نفسك اخاف انها تصحى .. ال ما يصير يا خالتي  : امال وش هالورطه

انت قولي الي تبين وانا وصله .. واخاف اتصل بوقت مو مناسب ..على الفجر 

 لها 

كنت ابي  : ام فيصل عجبها طريقتها في الرد مع انها عرفت انها رسميه معها

 اني مع فيصل تستعد للسفر المل..اقول مليهاف 

https://jadidpdf.com



 
723 

واذا قدرت راح اخليها .. ابشري راح اقول لها اول ما تصحى  : امال بهدوء

 تكلمك بعد 

 متعمده الحركه ..... شكرا يا  : ام فيصل

 يا عمري انا امال  : امال

 اسفه بس نسيت الاسم  : ام فيصل

 الا بسأل عن الاستاذ فيصل كيف حاله ..مافي ش ي ... عادي يا خالتي  : امال

وراح ننقله الملانيا في اسرع .. الحمد هلل للحين بالغيبوبه  : ام فيصل بضيق

 وقت 

ان شاء هللا يفرحنا .. اسفه وهللا انه وميهاف ما يستهلون الا كل خير  : امال

 ربي فيهم ويقومهم بالسالمه 

 ..اميين يارب يقومهم بالسالمه  : ام فيصل معجبه بكالمها

 توصين ش ي خالتي  : امال

بس اهم ش ي ميهاف تستعد علشان تسافر معنا الملاني ومع ..شكر  : فيصل ام

 السالمه 

 مع السالمه خالتي  : امال

 

https://jadidpdf.com



 
724 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

ام فيصل سكرت السماعه وسرحت في فيصل وميهاف وكيف كانت السعاده 

.. متكدر  ونظرت لعبد العزيز الي جالس... شافتهم فيها  هتحيط فيهم اخر مر 

وجلست تفكر .. وتذكرت مرته الي ما جات معهم للسعوديه وجلست في امريكا 

 ...في املانيا وفيصل 

منى وامال جلسوا يتكلمون وميهاف تتقلب بشويش وهم يستنونها تصحى في 

 أي لحظه 

 من ميهاف ..ايش تبي ام فيصل  : منى

 ا تبي تسلم على ميهاف وتقولها تروح معهم الملاني : امال

 وليش املانيا خوفتيني ... املانيا  : منى باستغراب

 وتبي ميهاف معها .. اكيد بيحولون فيصل هناك  : امال

ميهاف تتقلب يمين ويسار وبدء املهدئ يخف وبدت تفتح عيونها شوي شوي 

 وتشوف منى وامال 
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جاء طيف فيصل في بالها ( ايش الي صار لي .. امال .. منى .. انا فين ) ميهاف 

 هوزدات صوت الجهاز الي يقيس نبضات القلب وميهاف تجلس زي املفجوع

 على السرير

 فيصل ..ااااه ... فيصل  : وبصوت مبحوح معذب

الحمد هلل على  : لها همنى وامال ركضوا لها ومسكت امال يدها وحضنتها بقو 

 سالمتك 

فيصل . ..امال هللا يخليك.. امال تعبانه  : ميهاف بتعب ورعب و الدموع تنزل 

 ايش صارله .. وينه ..فيصل .. 

 فيصل بخير .. بخير  : امال بهدوء وهي تمسح على راسها

فهد .. فيصل الااااا .. فيصل الااااااا  : ميهاف بدئت تتذكر املافيا وصرخت

 اتركني ارجع للفله عند فيصل 

امال شدت ميهاف لها ودفنت راس ميهاف في كتفها وهي تشد عليها وتكلمها 

انت ..الازمه عدت ..ميهاف اسمعيني ... ميهاف ال تصرخي  : ء عن اذنهابهدو

 فيصل بخير .. بخير 

.. خوفها على فيصل الي ما قدرت تتحكم فيه ...الرعب الي سيطر على ميهاف 

 وبدئت تصرخ ومنى وامال يهدونها .. فيصل .. اكيد ... لوصار له ش ي 
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ميهاف .. جيب نتيجه ابدا ميهاف الصراخ هذا ما راح ي : منى تمسك يدها

 ..اصحي 

ميهاف ... ميهاف اهدي صراخ ما راح يفيدك  : امال وميهاف تضربها وتصرخ

 تبين تشوفين فيصل 

 ايه قومي وديني له الحين  : ميهاف سمعت فيصل رفعت وجهها املليان دموع

 و ..الوقت متأخر .. بس انا ما اقدر ..الحين  : امال بارتباك

ف لكنها طاحت من الضعف الي تحس فيه وشالوها منى ميهاف حاولت توق

 ..وامال وحطوها على السرير 

 بسرعه .. همنى نادي املمرض : امال

ميهاف بدت تصرخ وامال ضاقت من ..منى خرجت بدل ما تضغط على الزر 

واملشكله ام فيصل الي تبي ميهاف ..وتنام  هحالها ما تبي الطبيب يعطيها ابر 

 ..تروح املانيا 

 ..الااااااا ابعدوا عني ... الاااااااا : هاف بصراخمي

ميهاف اصحي تمالكي نفسك ومن غير شعور اعطت ميهاف كف على  : امال

 وجهها وهزتها من اكتافها 

اصحي من الي انت .. وفيصل بخير ..انت بخير .. خالص ..اسكتي  : امال بحده

 جعي من جديد ار .. ميهاف الي عرفتها .. ارجعي ميهاف القويه .. فيه 
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 .. فيصل بخير والا انت تكذبي علي  : ثانيه هميهاف صرخت مر 

اثبتي لي ..تبين تروحي تشوفي فيصل موافقه اوديك بس اول  : امال بصراخ

 انك رجعتي ميهاف الاولى

 ليه ما جاء .. وينه ..هللا يخليك امال ابي اروح لفيصل  : ميهاف والدموع تنزل 

بس فيصل في الرياض واحنا في ..وانا راح اوديك .. ياميهاف ..تماسكي  : امال

 والاهم الطبيب الزم يكتب لك خروج علشان نروح لفيصل ..الشرقيه 

ليه هو في  : ميهاف متعلقه بفيصل وتبي تسوي أي ش ي علشان تروح له

 الرياض 

انت في الشرقيه النه بعد الحادث اغمى عليك  : امال ايش الورطه ذي

 وفيصل سافر الرياض 

قولي .. امال فيصل ليش سافر  : ميهاف الي متعلقه بفيصل وصارت تحس فيه

فيصل عايش والا .. احد اطلق الرصاص عليه ... هو طيب .. ايش صار له ..لي 

 ..ال ياربي احفظه لي من كل شر ..ال ياربي ... ميت ...وجلست تصيح 

كتب بس اول ي..فيصل طيب وراح نسافر الرياض وراحح تشوفيه  : امال

 الطبيب لك خروج 

 ابي اشوف فيصل ..ساعديني يا امال  : ميهاف

 دخلوا املمرضات والطبيب على ميهاف الي اول ما شافته بحده 
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 انا طيبه اكتب لي خروج يادكتور لو على مسؤليتي  : ميهاف

 تشعرين بش ي ..كيف حالك سيده ميهاف  : الطبيب

 وح الرياض انا طيبه بس ابي ار  : ميهاف طاف فيصل ببالها

راح اكشف عليك الحين واذا شفت حالتك تحسنت راح اكتب لك  : الطبيب

 خروج الصباح 

 انا طيبه اكتب لي خروج الحين  : هميهاف بفرح

والطبيب املشرف عليك راح يمر ..انا طبيب مناوب ..سيده ميهاف  : الطبيب

 الصباح وعلى اساس الحاله راح يكتب لك خروج 

 ابي اروح اليوم .. وايش يصبرني للصباح ..ح الصبا : ميهاف بجزع

 خلينا الحين نكشف عليك وبعدين نقرر  : الطبيب

.. امال ومنى خرجوا عند املمر والطبيب كشف على ميهاف ووقف عنها املهدئ 

 وكتب للطبيب انه حالها يسمح بالخروج 

 بعد خروج الطبيب دخلوا منى وامال على ميهاف 

 كيفيك يا ميهاف الحين ان شاء هللا بخير  : ا منىميهاف مدت يدينها وحضنته

من ..بس انت اجبرتيني ..انا اسفه ميهاف اني عطيتك كف  : امال بتردد

 الخوف عليك 
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ابي .. نار ..نار ..اااه يامال لو تحسين بالي فيني  : ميهاف بكت ومن بين دموعها

 خايفه عليه .. اشوف فيصل 

 لح وراح يجي هو وابرار امال تمسح على راسها حنا كلمنا صا

 ليه هم كانوا هنا  : ميهاف

 وان شاء هللا انا نرد الرياض بكره .. احنا هنا من يومين  : منى

ميهاف سرحانه بفيصل رفعت يدها على قلبها وهي تسمع دقاته وتدعي ان هللا 

 ..يحفظه من كل شر وسوء 

.. ود ووحشه اشعر ببر.. اشعر بالظالم الذي يلفك ... اشعر بك يافيصل ) 

واتمتع بقربك الحاني .. اريد ان اضمك الى حضني الشعرك باالمان.. اشعر بك 

وسامحتك على كل ..انني اخترتك ..اندم يوما ما انني احببتك ..لم ولن ... 

 (احبك ..احبك يافيصل .. مابدر منك 

 ..نزلت الدموع من عيونها وهي تشوف صالح الي دخل هو وابرار 

  على سالمتك يالغاليه الحمد هلل : صالح

 كيفك الحين ..سالمات ياعمرري  : ابرار تحضن ميهاف

وفهد بعد ما ..بس انا ادق على جوال فيصل وما يرد .. انا طيبه  : ميهاف ببكاء

 يرد 

 اكيد فهد نايم ..وبعدين حنا الفجر ..فيصل بخير : صالح
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ليش ما سأل  طيب هو ..صحيح انه في الرياض ..فين فيصل يا صالح  : ميهاف

 عني 

 اتصل فيني وهو بخير بس انت كنت نايمه  : صالح يرقع

هو ما جواله ..اعطيني جوالك ادق العليه .. ليش ..ال ليش  : ميهاف بدموع

 مقفل 

 صالح تورط 

 ..ميهاف فيصل اتصل على املستشفى وحنا ردينا عليه  : امال

م ما تبون تقلون لي فيصل فيه ش ي وانت : ميهاف مي مصدقه الن قلبها دليلها

 قلبي يقولي 

 انت قومي بالسالمه وحنا راح نرجع الرياض واذا رجعنا نروح لفيصل  : صالح

فيصل في ..صالح وين فيصل ..وليش هو ما يجي ..نروح لفيصل  : ميهاف

 ..املستشفى 

 قولي ياصالح  هصالح فيصل فيه مكرو  : والدموع بدئت تنزل 

حتى الاستاذ فيصل محتاج يتطمنوا ..شفى ميهاف زي مانت في املست : امال

 عليه 

 الاااا ...الااااااااا فيصل فيه ش ي  : ميهاف بصرخه
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 اذا سويتي كذا ماراح يكتبون لك خروج تماسكي يا ميهاف  : امال تحضنها

 تيب ..تيب  : ميهاف ترتجف من الخوف على فيصل

ها مهدئات وفي الصباح كشف عليها الطبيب وصرف ل..نامت ميهاف بعد جهد 

بعائله فيصل الي  هالخاص هوخرجت مع اخوها وبنات عمها وسافروا بالطيار 

 ...ارسلها فهد 

 الروز رايس  هاستقبلهم فهد في املطار بالسيار 

فهد  : ميهاف مشت جهت فهد وبرعب وخوف وكالمها متقطع من الارتباك

 ..فهد وين فيصل .. طمني على فيصل 

 الاستاذ فيصل طيب ..سالمه سيده ميهاف الحمد هلل على ال : فهد تورط

 ابي اروح له ..والا في املستشفى ...وينه في البيت  : ميهاف

 ميهاف خلينا نروح البيت وبعدين يصير خير  : صالح

 ال انتم روحو البيت وانا بروح لفيصل  : ميهاف وقلبها يرتجف

 صالح احتار ايش يسوي بس حسب توصيت الطبيب الزم يمهدون مليهاف

 هما يزعلونها ويراعون حالتها الصحي..حاله فيصل وبنفس الوقت 

امال انت قلت انا بنروح لفيصل على طول امال  : ميهاف مسكت امال بترجي

 اذا ما يبون يودوني وديني انت 
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تيب صالح راح نروح انا ومنى مع ميهاف لفيصل وانت  : امال حزنت عليها

 وابرار ارجعوا البيت 

 وبعدين نرجع للبيت ..نروح كلنا نتطمن على فيصل اذا كذا  : صالح

وتقدمت للمكان  هميهاف قلبها يدق بقوه وبطنها يوجعها كل ما مشت السيار 

الي فيه فيصل ارتبكت ميهاف وجلست تصيح من الخوف تحس انا بتعرف 

 ..تعرف كل ش ي صار فيصل جزء منها ..ش ي عن فيصل ما راح يعجبها 

 ميهاف فيصل محتاجك ..زم تصيري قويه ميهاف ال  : امال تمسك يدها

انا ..فيصل فيه ش ي قولي لي ياامال  : الكالمات تعور وتوجع قلب ميهاف

 انا ابي اتطمن عليه ..خايفه عليه طمنيني 

 الي اعرفها وما تضعفي ابدا ..توعديني انك تكونين ميهاف القويه  : امال

 اوعدك ..ايه ...ايه  : ميهاف الكالم يخوفها

ام فيصل ..ميهاف فيصل بخير بس هو محتاج ينقلوه الملانيا  : بهدوءامال 

وانت الزم تكوني قويه ما تنفعلي ..وشدت على يدها ..امس قالت لي اقولك 

 وتروحي معه الملانيا ..

واملاده الي حقن فيها فيصل الي ..ميهاف سرحت بعالم ثاني عالم املافيا 

علشان وبلده ومبادئه واخالقه .. فيصل الي ضحى بحياته.. محتاج لها فيصل 

 علشان ميهاف ..علشانها هي 
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احبه ..انا ما استاهل فيصل ..ميهاف ملت يدينها وبكت انا ما استاهل فيصل 

 يارب احفظه واحميه 

 ميهاف ايش قلنا  : امال

قدام باب املستشفى ومشت ميهاف بخوف وهي متعلقه بامال  هوقفت السيار 

خوف على املجهول الي ..خوف على حبها انها تفقده ..وقلبها وعيونها تدمع ..

 ينظرها 

وراح نتوجه  هالسيد فيصل منوم في العنايه املركز .. سيده ميهاف  : فهد

 لجناح السيد ه ام فيصل 

 .. ال ال ابي اروح اشوف فيصل  : ميهاف

تقريبا  هيعني بعد ساع.. وحده بس  هتفتح ساع هسيده ميهاف الزيار  : فهد

  هتقابلي ام فيصل على ما يفتحوا الزيار وانت راح 

 وحده بس  هساع هوليه الزيار  : ميهاف بخوف

 بس  هفيها ساع هالزيار  هالن العنايه املركز  : فهد بتردد

الاااا امال فيصل فيه ... الاااا  : شدت على يد امال هميهاف قلبها يدق بقو 

 ..اكيد .. اكيد .. ش ي كايد 
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فيصل فتح الحارس الباب ودخلوا على ام وصلوا للجناح الخاص بعائله 

عبد العزيز يوم شافهم ..فيصل ومريم واريام وعبير الي جالسين مع بعض 

 دخلوا وقف على جنب 

 السالم عليكم  : ابرار

 وعليكم السالم  : ام فيصل وقفت وسلمت عليها

تمش ي تدخل  هسلموا كلهم الا ميهاف وامال الي واقفين بره وميهاف مي قادر 

 املت امال  هام فيصل ومن الخوف ماسكه بامال وتشد على يدها بقو  تشوف

ابي اروح على ... خايفه ادخل .. الاا  : ميهاف دفنت وجهها في كتف امال

 ابي اروح لفيصل .. امال هللا يخليك .. فيصل على طول 

وبعدين الحارس طول ماسك  هتفتح بعد ساع هميهاف ايش قلنا الزيار  : امال

 ا ندخل الباب خلين

امال ال تروحين معهم .. بس ال تتركيني .. تيب  : تشيلها هميهاف رجولها مي قادر 

 ابيك تجلس ي معي 

 ياهلل ميهاف دخلنا  : امال شدت يدها

 عبد العزيز استغرب من الحارس الي ماسك الباب مفتوح ومش ى له 

 ليش ما قفلت الباب بعد ما دخلوا  : عبد العزيز

 يا طويل العمر فيه بنتين واقفين لسه ما دخلوا   :الحارس نظر على جنب
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عبد العزيز مش ى لين ماخرج من الجناح وشاف وحده متعلقه بيد الثاني 

 والثانيه تمسك يدها وتشدها لحضنها ..وتسحبها لها 

  هعبدالعزيز خمن ان هاذي ميهاف زوجه اخوه ومعها وحد

 ميهاف ..السالم عليكم  : عبدالعزيز مش ى لين ميهاف

 ميهاف وامال رفعوا عيونهم للرجال الي يكلمهم 

الااا ..فيصل  : ميهاف بتردد اربكها شبهه الرجل الي واقف قدامها من فيصل

 انت مو فيصل ..

طويل واسمر ووسيم عيونه عسليه ) امال تطالع في الرجل الواقف قدامهم 

انفه تدل على العزه  هواسعه ومريوشه وشعره اسود لين اخر عنقه ورفع

 (والبس بنطلون وتي شيرت 

 ..ميهاف اسم هللا عليك هاذا مو فيصل  : امال

 ..كثير ..يشبه له  : ميهاف بدموع

 كيف حالك الحين يا ميهاف .. انا عبد العزيز اخو فيصل  : عبد العزيز

اكيد فيصل فيه ..الي بامريكا ..انت اخو فيصل ..عبد العزيز  : ميهاف بدموع

 فيصل .. انت ..ش ي 

 تفضلي ياميهاف عند امي ومريم بالداخل  : العزيزعبد 

https://jadidpdf.com



 
736 

 ميهاف بعالم ثاني فيصل اكيد مو بخير ايش الي يجيب اخوه من امريكا 

امال انا خايفه قلت لك فيصل فيه ش ي كايد ما  : رفعت عيونها في امال

 صدقتيني 

هللا يهديك يا ميهاف فيصل بخير انت بس خايفه من الي صار  : امال بهدوء

 لكم 

 راح ندخل كلنا  هواذا جاء موعد الزيار ..ممكن تتفضلي ياميهاف  : بد العزيزع

وانفتح الباب ودخلت على ام فيصل الي حضنتها  همشت ميهاف بخطوات ثقيل

بكت وام فيصل تبكي ..بكت كل ش ي ..وبكت ميهاف بحضنها بصوت  هبقو 

 يصل حب ميهاف لف.. واصدق حب .. حب الام البنها .. اعظم حب .. معها 

 سلموا الكل عليها وجلسوا 

 ازمه وتعدي ..الحمد هلل على سالمتكم يا ميهاف  : عبير

 اهئ ..,اهئ .شكرا  : ميهاف بدموع

 .. ال ياميهاف ما نبي دموع  : امال

امال متى نروح  : هميهاف تكلم امال وتحس انها الوحيده الي تستمد منها القو 

 اتصلي على صالح .. نشوف فيصل 

اهدي يا ميهاف صالح دوبه كلم ابرار ويقول انه زار فيصل وراح يجي  : ميهاف

 دورك انت واهله بعدين
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 راح نمش ي ياميهاف توصين ش ي  : ابرار تسلم على ميهاف

 ال شكرا انتبهوا النفسكم  : ميهاف بعالم ثاني

 سلمت عليهم ام فيصل وملى قامت امال بتمش ي تعلقت فيها ميهاف 

 التروحين وتخليني ال امال  : ميهاف بخوف

 نزورك  هوبكر .. ميهاف الزم اروح مع ابرار ومنى  : امال منحرجه

 ال والي يعافيك امال خليك جنبي  : ميهاف تمسكت بامال وطوقتها بيدينها

 معليش ياام هادي ممكن امال تجلس مع ميهاف  : ام فيصل

 ..ين يعني كيف ترد لحالها بعد..بس انت عارفه .. ما في مانع  : ابرار

 ...ال تحاتين راح ارسل معها املرافقه والسواق  : ام فيصل

 ..راح تجلس ي عند ميهاف ..امال ..تيب  : ابرار

تيب راح  : امال منحرجه انها تجلس عند الناس بس ميهاف متعلقه فيها

 هاجلس علشان خاطر ميهاف الحلو 

ي لوحد..ايه خليك معي ما ابي اشوف فيصل  : ميهاف ابتسمت بارتياح

 ..ابيك معي ..

خرجوا ابرارومنى وراحوا مع صالح الي اتعرف على عبد العزيز وبعدها زار 

  هفيصل الي منوم في العنايه املركز 
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 ميهاف حاطه راسها على كتف امال ومنزله الطرحه وامال تمسح على راسها 

 واللثمه  هدخل عبد العزيز الجناح وارتبكت ميهاف وامال وعدلوا الطرح

 يز ما كان منتبه وهو متعود على عبير تتحجب بس ونس ى ميهاف عبد العز 

 هللا يهديك ياعبد العزيز ما تعرف تستأذن  : ام فيصل

 وهللا اسف امي نسيت وبعدين ال تواخذين علي  : عبد العزيز

 ..انا اسف ميهاف 

 عاذرتك بس متى نشوف فيصل  : ميهاف

  الحين انا جاي اقولكم تتروحو تزورو  : عبدالعزيز

 ميهاف قومي روحي مع ام فيصل ومريم ترى كلهم راحوا : امال

 خايفه يا امال تعالي معي  : ميهاف

انا احس نفس ي ..وبعدين ..ميهاف اخاف امه تزعل ووتتضايق  : امال منحرجه

 غريبه 

دخلوا في البدايه  هميهاف وقفت مع امال وراحت تمش ي وراهم للعنايه املركز 

 ..اهله 

بشوق .. بدقات قلبها املتزايده..ورعب ..ظر دورها بخوف وميهاف جالسه تن

 الدموع تنزل من عيونها الخضراء .. بامل والم ..ولهفه لشوفه حبيبها 
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 دورك يا ميهاف  : عبد العزيز

 ميهاف سحبت امال معها 

 معليش ميهاف بس الزم تدخلي لوحدك  : عبد العزيز

 تركيني ادخل لوحدي ميهاف رفعت عيونها ونظرت في امال تقولها ال ت

 انا بدخل معها .. لو سمحت استاذ عبد العزيز  : امال

 ..اوك  : (انا وين سمعت هالصوت)عبد العزيز 

قلبها ..  همشت ميهاف ولبست لبس بالستيكي املخصص لدخول العنايه املركز 

ودموعها تنزل .. تشيلها  هرجولها مي قادر ...  هويدينها ترتجف بقو ..يدق بسرعه 

 ...  هبقو 

منظر الانسان .. وشافت اصعب منظر يشوفه الانسن بحياته ..رفعت عيونها 

تشوف الشخص .. الاجهزه موصله فيه من كل مكان .. نايم بهدوء ... الي تحبه 

 الي انت تحبه وانت عاجز تسوي له ش ي 

ما في مكان في جسمه الا موصل فيه ..فتحت عيونها على الاخر من الرعب 

 ..جهاز 

مشت لين ما وقفت ... الرؤيه عندها وارمشت عيونها كذا مره  اضطربت

ونزلت عيونها برعب .. ونظرت في وجهه املغطى بالشاش الطبي .. جنب السرير 

وكملت نظراتها املرعوبه على الحروق .. وتشوف مكان املغطى من كتفه 
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الابرالي موصله في ..رفعت عيونها تشوف .. البسيطه على يدينه ورجلينه 

 ارتجفت يدها املمدوده وحطتها على يده ... الي موصله فيه  هوالاجهز .. مه جس

فيصل .. والدموع تزل ..شهقت برعب ..اول ما مسكت يدها يد فيصل البارده 

 ..بارد مثل قطعه الثلج 

.. ميهاف انحنت على فيصل وقربت وجهها من وجهه املغطى بالشاش 

 مسحت على شعره ..به وحواج...ومسحت باطراف اصابعها ذقن فيصل 

انحنت ... ما تدري كيف حست فيها  هقو .. هملستها لفيصل مدتها بقوه كبير 

بكته .. دفنت وجهها في شعره ... اكثر وقبلت راس فيصل ودموعها على شعره 

 بصمت 

 ... مسكت يده وقبلتها ومسحت خدها بيده 

 . .خيارات .. احالم .. خياالت ..صور .. طافت في بالها ذكريات 

كل ..كل املراره راحت ... تذكرت كل لحظه عاشتها مع فيصل بحلوها ومرها 

 ما بقى غير الحب ...الحزن ولى 

 .. احبك يافيصل .. احبك  : ميهاف نزلت راسها عند اذنه وهمست

ومستعده ادلعك .. احبك ..ال تتركني .. يا فوفو .. يافصولي  : وضحكت بحزن 

 ا فيصل ارجع لي ي..بس ..الي انت تبيه 
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.. لو تصدق ان اليوم الي اخترتك فيه وقررت ابلغك بقراري  : وكملت بدموع

 اصحى ..فيصل .. فيصل انا ميهاف ... انا اخترتك انت ..فيصل ... ابتعدنا فيه 

راح ... راح اوقف جنبك ... راح اقوى علشانك انت بس  : حطت يدها في يده

 استناك العمر كله 

  وبكت بدموع وصوتها يعلي

شافت ان ..امال الي ابتعدت عنها وخلت لها الحريه في التعبير عن مشاعرها 

 انتهى وعبد العزيز يأشر لهم  هميهاف طولت واملمرض يقول ان وقت الزيار 

ميهاف الوقت انتهى الزم  : امال مشت لين ميهاف وحطت يدها على كتفها

 نطلع 

 ا بجلس امال انا بجلس ان..ال اتركوني عنده  : ميهاف رفعت عيونها املدمعه

يعني من مصلحته انك .. هوهذي عنايه مركز .. انتهى  هميهاف وقت الزيار  : امال

 تخرجي 

 الزم تخرجوا ..الوقت انتهى  : املمرض

 امال ابي اجلس  : ميهاف بحزن 

 ..يعني ما راح تبعدي كثير ..راح نروح للجناح  : امال

ياليت الي فيك : هى شعر ميهاف انحنت على فيصل وقبلت راسه ومسحت عل

 فيني 
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 استغفري ربك وادعيله  : امال تسحب ميهاف

بفيصل الرجل الي احبته الي عرفته  هميهاف مشت مع امال وعيونها متعلق

نايم لوحده على السرير الابيض كسير ... بقوته ...بثقته ... بغروره .. بكبريائه 

 ي عليك يافيصل ااه من خوف...اااه من تعبي ..ووحيد ... ومريض ... 

طلعوا من الغرفه وجلست ميهاف تراقب فيصل من الزجاج الخارجي بدموع 

 وسرحان 

 ... ميهاف امي تستناك في الجناح  : عبد العزيز

 ................: ميهاف

 اذا هدئت ميهاف راح نتوجه للجناح ..عفوا استاذ عبد العزيز  : امال

 تروحي للجناح ميهاف ممكن تمش ي من هنا و  : عبد العزيز

وبعدين اذا خرجونا ..خلها على راحتها ... لوسمحت : امال عصبها اسلوبه

 حنا نعرف الطريق .. املمرضات 

عبد العزيز الي اول مره ينتبه المال رفع عيونه العسليه فيها وهو يشوف 

الاسلوب في )عيونها العسليه الي باينه من اللثمه وطول النظرفيها وهو يفكر 

 ( اليكون هذي الي كلمتني بالتلفون ..غريب علي  الكالم مو 

 ...امال انحرجت من نظراته الي مركزه عليها ونزلت عيونها في الارض
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ال ..واذا محد كلمك .. لو سمحت اذا وجهت لك الكالم جاوبي  : عبد العزيز

 تحشرين نفسك 

عفوا بس ميهاف تبي تشوف فيصل يعني دقايق اعتقد  : امال احرجها كالمه

 ...حقها الن املمرضات ما خرجونا من املمر  من

 انا اكلم ميهاف .. قلت لك ما كلمتك  : عبد العزيز لف عنها بغرور

انا وميهاف واحد وبعدين لو سمحت  : بسخريه( وجع في شكلك ياملغرور)امال 

 ترى حنا مو من محارمك علشان توقف معنا .. ال توقف تزعجنا 

وانت مين علشان  : يحس انه تحدي لهعبد العزيز عصب من كالمه الي 

يعني انت الي مين ...وبعدين ميهاف واقفها عند زوجها وانا اخوه .. تكلمين 

 يعني بصراحه انت الي غريبه على عايله الـ... وايش الي وقفك هنا 

لفت عنه ومشت مليها ف الي الصقه بالزجاج  : امال قهرها بس ما حبت ترد

وتفكر انها الزم ... ويحميه ويقومه بالسالمه  وتدعي هللا انه يحفظ زوجها

 وعلشانها ..تكون قويه علشانه 

 صحت على يد امال الي على كتفها 

 ميهاف ياهلل نرد للجناح عند ام فيصل  : امال

ابي اشوفه من وراء .. بس شوي ..والي يعافيك خليني شوي  : ميهاف برجاء

 الزجاج 
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انت ما تسمعي كيف اخوه غثني من .. ميهاف عيوني الزم نمش ي  : امال بتفهم

 اول 

لو سمحت ياعبد العزيز  : ميهاف لفت جهه عبد العزيز الي باين عليه معصب

 اتركنا شوي ..

بس .. ميهاف معليش انا عارف انه لو بيدك ما تركتيه  : عبد العزيز بهدوء

 وبعدين ترى فيه مرض ى ثانين نحترمهم ..وهللا املمرض من اول يأشر 

راح  هتصبح على خير وانا بكر  : فت لفيصل وودعته بنظراتها الحزينهميهاف ل

 ازورك 

مش ى عبد العزيز ومشت ميهاف وامال خلفه لين ما وصلوا الجناح دخلت 

 ميهاف وامال معها على ام فيصل 

 كيف فيصل .. هال ميهاف  : ام فيصل تمسح دموعها

 الحمد هلل.. هال بيك  : ميهاف جلست على الكنب بحزن 

 ارتاحي يا امال  : م فيصلا

امال الي عصب فيها عبد العزيز واحرجها كالمه وحسسسها بانها متطفله 

 معليش بس انا بروح للبيت  : عليهم

 ليش تروحين .. امال خليك معنا  : ميهاف مسكت يدها

 امال منحرجه وهي تشوف عبد العزيز الي دخل 
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 وبكره ان شاء هللا راح اجي ..علشان منى ..ميهاف انا الزم امش ي الحين  : امال

 والي يعافيك .. امال خليك عندنا  : ميهاف بترجئ

 بوجودي غريبه بينكم .. اخاف ازعجكم او احرجكم  : امال منحرجه

 ال يا بنتي انت مثل بناتي ..غريبه  : ام فيصل استغربت كالمها

قامو  عبد العزيز الي منقهر منها بصوت واطي سمعته امه بس ال ميهاف وامال

و يا غريب خلك ...زين ان كل واحد يعرف حدوده  : وجلسوا في طرف الغرفه

 اديب 

عبد العزيز هللا يهديك ايش  : ام فيصل انحرجت من كالم ولدها بصوت واطي

 هذا الكالم

وجاء على بالي .. هههه ايش فيك يا امي امزح  : عبد العزيز بغرور وصوت عالي

 هذا املثل 

وتحس انها بتموت من ..امال منحرجه منه ..يقصد طبعا محد عارف ايش 

تعرف انه قايل ش ي عنها بس ما تدري ايش هو ال صوته هو وامه ..الغيض 

 واطي 

 وفيصل بخير ..ميهاف انت الحمد هلل طيبه  : امال

دام انك ..انا كان ودي انك تجلسين بس ..تيب  : ميهاف دمعت عيونها

  هبتروحين اكلم مامتي تجهز السيار 
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 معزمه امال على الروحه  : م فيصل مشت لين عندهما

وميهاف انا مطمنه عليها ..ابي ارد البيت ..ايه خالتي والي يعافيك  : امال بأدب

 دام انها عندك 

 تجهزي لين ما ابلغى السواق واملرافقه توصلك البيت  : ام فيصل

اح ام فيصل بلغت املرافقه والسواق وامال ودعتهم ومشت طالعه من الجن

 ومعها املرافقه مشت امال بقهر من عبد العزيز الي قهرها بكالمه وبتحقيره لها 

فتح باب املصعد وركبت امال واملرافق هالي بتوصلها البيت وباب املصعد 

بتقفل وقفه عبد العزيز الي ركب معهم املصعد وطلب من املرافقه انها تنزل 

 بالدرج 

استني فيه كالم بيني  : الكنه وقفها امال خافت منه وجات بتطلع مع املرافقه

 وبينك 

 واخرج من املصعد الصرخ والم الناس عليك .. اقول ابعد زين  : امال بحده

وانا اقول هاللسان ...ههههه يا هللا سويها  : عبد العزيز بضحكه سخريه

 اللسان  هتلفون والا طبيعه نفس طول... الطويل وين سمعته

اقول احترم نفسك  : صعد وبعدت الين اخرهامال خافت ملى تسكر باب امل

 .......تحسبني وحده ..ايش قاعد تلمح انت ... قال وين سمعته قال ..

 تخلي الواحد يعيد التفكير غصب ..ههههه اما عليك افكار  : عبد العزيز
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من ..ال وهللا انا الي عندي افكار والا انت الي تتهمني انك سامع صوتي  : امال

 ... قبل

 الي ارعب امال .عزيز الي وقف املصعد فجأه بين الدورين عبد ال

امال بعصبيه وهي تشوف عبد العزيز يمش ي جهتها ويحاصرها اخر املصعد 

 ويده على جدار املصعد واليد الثانيه في جيبه 

 ...ابعد عني ... اقول انت ووجههك  : امال بحده

 يبيلها كونترول ... هذي طوله اللسان .... وانا اقول  : عبد العزيز بهدوء يخوف

وماتتت .. امال الي قهرها تصرفه الوقح جات بتدفه بس حست تحرك جبل 

 من الرعب وهي تشوف عبد العزيز ينحني لها 

لو نات زوجتي طولت لسانها معي كان وقفتها  هصراح : عبد العزيز بسخريه

 ... اسكت على احد ... وانا مو من طبعي ... عند حدها 

.. ابعد عني .. حياتك ليش  هاقول انت يا الاخو جالس تقول قص : امال بحده

 واستح على وجهك وحشم اني بنت واقفه لحالها معك 

واحد من .. يا ساتر كاني راكب مع .. ههههه بنت  : عبد العزيز بسخريه

 بصراحه انت بجهه والنعومه بجهه... والا مع واحد من العرابجه .. الاصحاب 

 وركضت لالزرار وضغطته السفل  هتحت ذراعامال بسرعه مرت من 
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... لو سمحت الزم الادب  : امال جرحها كالم عبد العزيز الي ينقص من انوثتها

 و مو من اختصاصك .. ونعومتي ماهي موضع مناقشه 

 وطلعت وطلع وراها امال مع دخول الركاب فيه 

 امال وقفت تدور على املرافقه الي بتوديها 

هههه مشكله الي ما يعرفون  : نب وحب يلطف املوقفعبد العزيز حس بالذ

 الاصول املفروض تشكريني اني وصلتك لين تحت ... 

 امال سكتت وما حبت تجادله النها مقهوره منه 

 ...الي تستناك عند باب املستشفى  هامش ي اوصلك للسيار  : عبد العزيز

قد امال مشت بهدوء وخوف وما حبت انها تتكلم معه و خافت انها تف

 اعصابها 

 رن جواله وبدء عبد العزيز يتكلم باالنجليزي 

امال انحرجت ..سمعته امال يتكلم وهي تمش ي وراه وشكله باين يكلم وحده 

انجليزيه وجهها يحمر ويتلون وتمنت  همن كالمه الي تفهمه النها تدرس لغ

طبعا ..الارض تنشق وتبلعها وهي تسمع الكالم والحديث بينه وبين املتصله 

 عبد العزيز كان يكلم زوجته نات 

 الي واقفه تستني وعبد العزيز قفل الجوال  هوصل عند السيار 
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والا انت ..وترى انا ما نزلت الا عشان خاطر امي  ههذي السيار  : عبد العزيز

 ..ما تهميني 

والي اول مره بحياتها تسمعه ..امال الي لسه منحرجه من الكالم الي سمعته 

 ما سمعت ايش قال اخر ش ي .....اج وخوف ورعب واحر ..

حست .. حاولت انها تتماسك بس الكالم انحبس في حلقها والدموع نزلت منها 

 ... بس هو الي كان يتكلم بصوت عالي ..بالشعور بالذنب انها فهمت الكالم 

 بسرعه  هاقول وين رحتي ياالخت اركبي السيار  : عبد العزيز بحده

ت وهذا مومن طبع امال بس الصدمه الي امال ارتبكت من الخوف وما رد

 بصمت  هوركبت السيار ..صارت لها الجمتها 

طبعا .. عبد العزيز رجع القصر واتصل على فهد علشان ياكد حجز املانيا 

عبد العزيز اتفق مع فهد انه يدير كل ممتالكات فيصل واعماله زي ا ول 

 الين ما يرجعوا من املانيا ويقوم فيصل بالسالمه ..

 ذا سيحدث في املانيا ما

 هل سيستيقظ فيصل من الغيبوبه

 وهل هناك دواء للماده الي حقن بها 

 عبد العزيز وموقفه مع امال هل من تطورات

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

https://jadidpdf.com



 
751 

 

www.z55z.com 

 البارت الثالث والعشرون

 

 ..... هاقف حائر  هالول مر 

 هوتهرب منى الحروف وتصبح عنيد

 

 

 

 هزقتنى الاالم الشديدماذا اكتب بعدما م

 

 

 

 هالاحالم الوئيد هماذا احكى وقد ذقت مرار 
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  هفقد زارنى طيفك بعدما كنت وحيد

 

 

 

 ال يا قلب افيـــــــــــق

 

 

  هفقد كنت من قبل للعشق شهيد

 

 

l من انت يا صاحب القلب الحنون 
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 للجنون  هملاذا دخلت حياتى وجعلتنى عاشق

 

 

 شجون سرقت منى نومى وتركتنى فى 

 

 غموضك اثار حيرتى ورمانى فى بحر الظنون 

 

 حتى اهداب رمش ى ذابت عشقا فى الجفون 

 

 

 ادنو منى واخبرك واسألك سؤال

 

 

 انت فى عينى اول واخر الرجال
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 انت فى قلبى كطيور العشق تحتضنها الجبال

 

 واليك اليك السؤال

 

 

 ام انت خيال ههل انت حقيق

 

  هغيرتنى وجعلتنى اعود ثاني

 قتحمتنى ودخلت الى عاملى وحطمت الاسوارا

 

 

 سال دم قلبى بين يديك حد الانفجار

 

 

https://jadidpdf.com



 
754 

 ذبت ذبت سيدى عشقا وليس لى الخيار

 

 فكيف لى الهروب منك واين اجد الفرار

 احببتك وعشقتك وقلبى قرر فيك الانتحار

 

 وارتحلت قلبى الى جزيرتك والجلك عشقت الاسفار

 

 ساركيف حياتى بك تغيرت الى هذا امل

 

 عزفت داخلى حبك وكانت شرايينى لك اوتار

 

 النها فى القلب نار( احبـــــك)فلن اقول لك 

 

 فأنت انت الحبيب ومن دون البشر قلبى لك اختار 
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 منقوله

 

 

 

... املطله على الشارع العام هوقفت ومشت بخطوات ثقيله باتجاه النافذ

... لتي تسير امام الفندق ا هالسيارات الفخم هواخذت تراقب بنظراتها الحزين

الذين يسرعون في خطواتهم لتفادي زخات املطر التي  هوانتقلت نظراتها للمار 

بذراع  هولفت نظرها لرجل يمش ي وبسرعه وهو يحمل طفل...  هتتساقط بقو 

 هوالذراع الاخرى يلف بها زوجته تحت املظله التي تقيهم قطرات املطر املنهمر 

.... 

ولديها طفل  هالخضرواين وهي تتخيل لو ان لها اسر سالت دمعه من عينيها 

وضمت يديها تدعوا هللا بصمت ان ينقذ ... هاثرت بنفسها الفكر ... من فيصل 

 ... زوجها ويرجع لها سالم من جديد 

 استيقضت من سرحانها على صوت ام فيصل الحزين 

 ماله داعي هالوقفه .. ميهاف ياعمري تعالي اجلس ي  : ام فيصل

ميهاف احتراما لها وهي تنظر الم فيصل التي ترتدي حجاب زيتي مع  لفت لها

 عبايه ملونه وعيونها حزينه 
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والي يعافيك ..  هربع ساع هباقي على موعد الزيار .. اجلس  هماني قادر  : ميهاف

 ..خلينا نمش ي 

ما تفتح الابوقتها وما راح  هان الزيار  هميهاف انتي عارف : ام فيصل بهدوء

 بالدخول قبل املوعديسمحون لنا 

.. ام فيصل مع املصيبه التي حلت بولدها اصيبت بارتفاع في الضغط 

 واصبحت تتعب كثيرا 

يمكن انجن من كثر .. اصبر  هياربي وهللا يا مامتي مني قادر  : ميهاف بخوف

 ...الانتظار 

حقت فيصل الفيال هذانا تركنا .. واهدي .. تعوذي باهلل يا ميهاف  : ام فيصل

بس الظاهر ان انا ..في فندق قريب من املستشفى علشان يخف توترنا  وسكنا

 ...وانت 

مامتي  : ميهاف مشت لين ام فيصل وجلست جنبها ومسكت يدها وبحنان

اخاف يا مامتي يصير له .. ثواني .. دقايقي ..ساعاتي .. عمري .. فيصل حياتي ..

 اهئ ..ش ي اهئ 

واملوت غيبوبه  ها الي بين الحياام فيصل حظنت ميهاف وبكت معها على ولده

 ... هاو مؤشر للحيا هاشهر وال اثر الي حرك همنذ ثالث هتام

  هدخل عليهم عبد العزيز وتأثر من منظر امه و ميهاف الي يبكون بقو 
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 السالم عليكم  : عبد العزيز

ام فيصل بعدت عن ميهاف الي مرتديه حجاب اسود مع عبايه ملونه وما 

رض وعبد العزيز عارف طبع ميهاف انها ما ترفع عينها رفعت عينها عن الا 

 وتتفادى الجلوس امامه وتتكلم معه وهي بعيده عنه .. بوجوده

 مشينا يمه للمستشفى .. وعليكم السالم  : ام فيصل

مشينا .. ايه  : عبد العزيز وهو يخفي القلق في صوته الي حست فيه ميهاف

 ..للمستشفى 

.. بالقرب من املستشفى الذي يرقد فيها فيصل خرجوا من الفندق الذي يقع 

وهو ... ويشرف عليه الفريق الطبي الي تعود عليه فيصل من اربع سنوات 

الي حق فيها وله ملف خاص بتطور حالته ويتابعه الفريق  هيراجع بعد الابر 

 ويتواصل فيصل معهم دايم .. الطبي باستمرار 

ار الشخصيات ودخلوا على دخلوا املستشفى وتوجهوا للقسم املخصص لكب

 الجناح الخاص بفيصل 

..  هوهي تشوف فيصل الي موصل فيه الاجهز  هميهاف زادت دقات قلبها بقو 

من غير املغذي ..وجهاز قياس نبضات القلب ... جهاز التنفس الصناعي 

 تكتب مالحظات  هواملمرض
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ل عبد العزيز شد على يد امه مى شاف الدموع نازله منها وسلمت ام فيص

 على ولدها وهي تمسح على راسه 

هللا يحفظك من ... اسم هللا عليك ... هللا يقومك بالسالمه  : زن -ام فيصل بح

 ..كل شر 

اللهم رب .هللا يشفيك  : عبد العزيز يمسك يد فيصل وينحنى يقبل راسه

 الناس اذهب البأس اشف انت الشافي ال شفاء الا شفائك 

في  هشوي وجلسوا على الكراس ي املوجود ميهاف انتظرت حتى ابعدو ا عنها

 الجناح 

واتمنت ان ...  همثل الثلج بيدها الدافئ همشت لين فيصل ومسكت يده البارد

انحنت تتأمل مالمح فيصل الصامته النائم ... الي فيها تنتقل لفيصل  هالحرار 

وقبلت جبينه قبله طويله اختلطت ... مسحت على حواجبه وعلى شعره ... 

 ...شاعر مع الدموع فيها امل

طهور ان .. يار بي احميه من كل شر ..وقومه بالسالمه ..ياربي اشفي زوجي ) |

 (وجلست تقراء عليه ايات الشفاء من القران الكريم ... شاء هللا 

جلست على طرف السرير واصبعها تمسح على يده وتتحسس مكان الابر واثار 

ي تطلع دهن عود من شنطتها ابتسمت بحزن وه... الحقن التي موجوده كفه 

 وانحنت اكثر وقربت من اذنه ... وتمسح على يد فيصل وجبهته وشعره 
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ياهلل يافيصل اشتقت ... وكلي ..انت روحي .. اعشقك .. احبك ) ميهاف بهمس 

.. وهللا تعبت من الفرقه  هصرت اعد الثواني علشان يجي موعد الزيار ..لك 

معك العمر كله لو هنا في  نفس ي اجلس_ بحزن وهي تبتسم _تصدق 

وطلعت _نفس ي ترجع زي اول .. فيصل متى تصحى وتحس فينا .. املستشفى 

قوم يافيصل علشان تعلمني اشياء _  همنديل معطر ومسحت اطراف اصابع

شفت ..وانا اليوم عطرتك .. تتذكر ملى علمتني كيف استخدم الدهن ..  هكثير 

اصحى يافيصل وحشتني ... ه وحطت راسها على جبهت_  هشاطر  هاني تلميذ

 ..(موت 

كل يوم تشوف تعلق .. على ولدها ومرته  هام فيصل كانت تراقب ميهاف بحسر 

مع ان ... وتجلس تتكلم معه كأنه انسان يسمعها ... ميهاف بفيصل يزيد 

 ... نزلت دموعها ... الطبيب اكد ان فيصل بغيبوبه تامه 

 مه يارب تقوم بولدي بالسال  : ام فيصل ببكاء

فيصل الاب الي .. اميين يا امي امي فيصل مو اخوي الكبير وبس  : عبد العزيز

.. قدامي مثال لكل ش ي .. وانا اشوف فيصل ..من فتحت عيني .. انا فقدته 

وهو يتذكر فيصل الي عامله ..)اذا ضاقت فيني الدنيا لقيت فيه دنيا واسعه 

وحتى كبر .. للعمل بكل حب واحتواء من يوم هو صغير بسبب غياب ابوه 

حتى زواجه الي تهور فيه وحل .. وتجارته الي توسع فيها .. ودراسته في امريكا ..

 ... (اااه يا فيصل...مشكلته في الطالق 
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خرجوا من عند فيصل وميهاف عيونها تودع حبيبها  همع انتهاء موعد الزيار 

 هباللغ هرضالغالي وهم يمشون في املرر وقف عبد العزيز وقف يتكلم مع املم

 الاملانيه 

امي وميهاف الطبيب يبي يتكلم معنا بخصوص حاله  : عبد العزيز تنحنح

 ... الزم نمر عليه في مكتبه ... فيصل

ما تدري ليش تحس انه فيه ش ي ... ميهاف سمعت الكالم وقلبها يعورها 

 موهين وجلت تستغفر طول الطريق لين مكتب الطبيب 

 أذان دخلوا على الطبيب بعد الاست

 الـ تفضلوا بالدخول الطبيب بانتظاركم  هعائل : املمرض

 مرحبا دكتور  : عبد العزيز

 مرحبا تفضلوا بالجلوس  : الطبيب

  هشديد هجلسوا وقلب ميهاف يخفق بقو 

طبعا نحن نعلم ان الاستاذ فيصل في غيبوبه تامه اكثر من ثالث  : الطبيب

ل له سجل طبي لدينا منذ اربع والذي ال تعرفونه ان الاستاذ فيص... اشهر 

 ....سنوات 

 من الي بتسمعه هميهاف اوجعها الكالم ورفعت يدها على قلبها خايف
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ولكن عندما ..نحن لم نعلم ان لديه أي تاريخ طبي في أي مرض  : عبد العزيز

 ومدير اعماله هو الذي اخبرنا .. تعرض لالصابه في الحادث دخل في غيبوبه 

 اتقصد انك ال تعرف ش ي عن حاله الاستاذ فيصل  : الطبيب بعدم فهم

كل الذي علمنه بعد الحادث من الاستاذ فهد انه تعرض للحقن  : عبد العزيز

 بماده من قبل املافيا قبل اربع سنوات

 ولم يخبركم طبيبه الخاص ... ولم يخبركم من اربع سنوات  : الطبيب

 كال لم يخبرنا بش ي  : عبد العزيز بحزن 

وكنت اتصل ...لقد كانت تأتيه نوبات من الصداع الشديد  : ميهاف بحزن 

 معينه  هبطبيبه الخاص الذي كان يعطيه ابر 

 تدرين وما قلتي لي ..تدرين يا ميهاف  : ام فيصل نظرت بميهاف بهم شديد

جاته مرتين يامامتي وكان يقول لي ضغط عمل وارهاق  : ميهاف مسكت يدها

 بس انا كنت حاسه انه فيه ش ي 

يقصد ام ..اهناك ما تريدين قوله  : طبيب الي مو فاهم ش ي من كالمهال

 فيصل 

 اشهر بعد الحادث  هال فانا لم اعلم الا من ثالث : ام فيصل بقهر
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ونحن نتابع حاله ... ال نعرف ما هي  هغريب هالسيد فيصل حقن بماد : الطبيب

مرض السيد فيصل منذ اربع سنوات وجميع الفحوصات تؤكد خلوه من أي 

 ..او سرطان 

 اعوذ باهلل من غير شر  : ام فيصل وميهاف بشهقه

 التي حقن فيها  هولكن ماهي تلك الحقنه يعني ما هي املاد : عبد العزيز

ولكن السيد فيصل يجلب املضاد من املافيا .. لم نعرف حتى الان  : الطبيب

 ... هونحن قمنا بفحص املاد.. حسب علمي 

 ذلك  وماذا بعد : عبد العزيز

ولكن فحوصاتنا تؤكد انها ثؤثر على ..يعني لسنا متأكدين  : هالطبيب بحير 

ال تصدق لو قلت لك انها تحتوي على مسكن قوي املفعول فقط .. الاعصاب 

 في تسكين الام الاعصاب

او الا يوجد هذا .. الا يفيد أي مسكن اخر .. وذا كانت مسكن  : عبد العزيز

 املسكن في الادويه الطبيه 

ال اعرف ما ذا قول غير ان الاستاذ فيصل .. لالسف ال يوجد  : الطبيب

 شخص محظوظ 

أي حظ هذا هللا يكون في عون .. محظوظ  : من كالمه هام فيصل بصدم

 ولدي 
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 هفالعاد... انا مرت علي حاالت من الاصابات من املافيا .. صدقوني  : الطبيب

فهي ال تعبث بدون ...  همباشر  هابجراثيم تؤدي الى الوف هاملافيا تحقن الضحي

 ..فائده 

 اتقصد ان فيصل لم يحقن بالجراثيم  : عبد العزيز

 ان الاستاذ فيصل لم يحقن بالجراثيم ... هذا من لطف هللا  : الطبيب

 الان  هوهل يأخذ تلك املاد : ميهاف بخوف

بكم  ام الان فانا اجتمعت.. نعطيها له اذا حتاجها  هفي العاد : الطبيب بحذر

 القول لكم باننا سنوقف اعطاء السيد فيصل لتلك املاده 

 ولكن ماذا لو احتاج اليها  : عبد العزيز بخوف

.. في غيبوبه .. انتم تعرفون ان الاستاذ فيصل  : الطبيب يتكلم كا طبيب ومهنه

لقد اتفقت انا والفريق الطبي بالتوقف .... وال ندري هل سيستيقظ منها ام ال

 اذا ا فاق بعد موافقتكم  هملادعن اعطائه ا

 ال  : " هام فيصل بحد

 وما هي املخاطر املحتمله لذلك  : عبد العزيز يحاول يتماسك

وحسب راي املنهي ان املاده لها ... انا اتابع حالته الاستاذ فيصل  : الطبيب

اصابته نوبات تشنج  هالن الاستاذ فيصل في الاونه الاخير .. تاثير في الاعصاب 
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واذا تأكدنا انها تمركزت في الاعصاب اصبح العالج ... اقوى مما قبل ...  قويه

 اسهل الننا سنركز على العالج املناسب للحاله 

 عبد العزيز نظر في والدته بعجز 

 سوف نبلغ قررارنا غدا : ام فيصل

 هواعلموا ان التاخير ليس من مصلح... نحن في انتظار قراركم  : الطبيب

 السيد فيصل 

 اريد ان اسألك سؤال عن السيد فيصل  : اف بهم شديدميه

 تفضلي سيده ميهاف  : الطبيب

باستمرار .املضاده  هحسب ما عرفت ان السيد فيصل ال يأخذ الابر  : ميهاف

 ولكن فقد اذا زاد الصداع 

 نعم لقد سبق ووضحت ذلك  : الطبيب

 وهذا يعني ان السيد فيصل ال يأخذها الان  : ميهاف

وال اتوقع ان الازمه ... السيد فيصل في غيبوبه الان... ميهاف  هسيد : الطبيب

ولكن انا اقو ل ان احتمال ان السيد فيصل ... ستعاوده وهو في الغيبوبه

 هسنتعامل مع الحال... وحينها ... اثناء افاقته من الغيبوبه  هيتعرض لالزم

 بدون اللجواء للمسكن الخاص

 التشنجات الناتجه عن الالم  وهل سيصمد جسده ويتحمل : ميهاف
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كل سؤال يطرح الان ال يمكن الاجابه عليه بشكل قطعي ولكن كل  : الطبيب

اتوقع ان السيد .. لحالته  هانه من خالل املتابعه املستمر ... الذي اقوله 

 فيصل سيعاني من الصرع

 ...الصرع  : ام فيصل بشهقه

يعني ان الاستاذ فيصل .. .والصرع له عالج فعال  : ميهاف بدئت اكثر تماسك

التي حقن بها بمرض  هلو ثبت اصابته بالصرع سوف ينتهي مفعول املاد

 الصرع فقط

حاله السيد فيصل ال نعرف عنها ش ي ... اريد ان اقول لكم الصدق  : الطبيب

ولكن انا ابدي راي كطبيب معالج لحاله ..... والوحيد الذي يملك الاجابه هو 

 السيد فيصل فقط

 من الشخص الذي يملك الاجابه  : بهتمام شديدميهاف 

كطبيب اقول ان الاجابه عند الشخص الذي حقن السيد  : الطبيب بحذر

 فيصل 

 ومن الذي يوصلني للمافيا .. الاجابه عند املافيا .... املافيا : ميهاف بهم وتفكير

 ...تصلين للمافيا  : الطبيب وام فيصل وعبد العزيز بذهول وخوف من تهورها

 هل فقدت صوابك سيده ميهاف
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يعني ... املافيا ..انت انجنيتي .. ميهاف ايش الي صار لك  : ام فيصل بدموع

 ما كفانا الي صار لفيصل .. املوت 

وفي نفسه اذا ) مافيا ... هللا يهديك يا ميهاف ايش الافكار هذا  : عبد العزيز

 (كان فيه احد يروح لهم فهو انا 

ولكن ال .... ال ادري ما تقولون  : م فيصل وعبد العزيزالطبيب مو فاهم كالم ا

 على فراش املوت هتفكري في الذهاب للمافيا النك قد تعودين محمول

فهد ايه فهد هو الوحيد الي بيعلمني كيف اتواصل مع ) ميهاف الي مي معهم 

 (املافيا 

 اسم هللا عليك ميهاف وين رحتي  : ام فيصل

 ............. : ميهاف سرحانه

وسوف نبلغك قرارنا غدا في .. اشكر لك اهتمامك بحاله اخي  : عبد العزيز

  هموعد الزيار 

انها  هميهاف وقفت ومشت معهم للفندق وهي في عالم ثاني ميهاف مستعد

ميهاف حبت فيصل من الاول كيف عاد بعد ...تخاطر بحياتها علشان فيصل 

الغريبه  هها تعرض للمادوان..ما عرفت عن محاوات الاغتيال الي تعرض لها 

نظرت في ... ماعاد تفرق عندها أي امر وفكرت انها تتكلم مع احد يسمع لها ...

 ... جوالها وطلبت رقم امال وماردت 
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دخلت ميهاف وام فيصل ..وصلوا الفندق وتوجهوا للجناح الخاص فيهم 

لجناح املكون من غرفتين منفصلتين وبينهم صاله استقبال وعبد العزيز 

دخلت ميهاف غرفتها وحاولت انها ... كن في جناح اخر في نفس الفندق يس

تكلم امال بس امال ما ترد وكتبت لها رساله وهي ترسل الرساله طفى الجوال 

وراحت الم فيصل وابتاخذ منها ... خلص شحنه ودورت على الشاحن ما لقته 

 جوالها واستئذنت منها ولقتها تصلي وجلست على الكنب الين سلمت

 هال مامتي ممكن اخذ جوالك الن جوالي قفل وما لقيت الشاحن  : ميهاف

ايه  : ام فيصل الي كانت جالسه على سجادتها وتصلي التهجد وتدعي لولدها

 حبيبتي تفضلي الجوال على الطاوله 

ميهاف وقفت واخذت الجوال بس هي اخذت جوال عبد العزيز من غير ما 

عنده جواله الثاني وهذا الجوال يشبه جوال  الن... تدري النه نساه عند امه 

 شكرا يا احلى ماما في الدنيا  : امه واخذ جوال امه

 العفو يا بنتي  : ام فيصل بحزن 

ميهاف اتصلت على جوال امال بس امال كانت نايمه وما ردت عليها ومن 

الطفش شوي وتبكي ميهاف النها تحتاج امال تبي تكلمها وتشاورها النها اقرب 

 اتصلت اكثر من خمس مرات .... ه الفكارها وحد

رجعت الجوال ولقت ام فيصل نايمه على السرير خافت الجوال يزعجها ا 

 وان امال تتصل وارسلت رساله 
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ابيك بموضوع ما يقدر عليه ... اذا فضيتي اتصلي علي ضروري .. هال حبيبتي ) 

 ( شكرا .. اموله ال تأخرين علي ... الا انت 

... وسحبت اللحاف على ام فيصل ... صمتت الجوال ... سمها ونست تكتب ا

 وخرجت لغرفتها ..واغلقت الاباجوره 

انا بس )ميهاف جلست تفكر في حال فيصل وحالها وحاولت انها تتماسك 

 ( تعبت ياربي ساعدني ... هي راح تفكر معي .. اكلم امال وان شاء هللا 

 .. فيصل بالسالمه ويشفيه  توضت وصلت التهجد وهي تدعو هللا انه يقوم

ومن القرار الي .. نامت ودموعها على خدها من التفكير في حاله فيصل 

 بيتخذونه هي وام فيصل وعبد العزيز لفيصل 

وفي جهه ثانيه في مدينه الرياض فهد جالس على مكتب السيد فيصل ويقوم 

وعين استشاريون ... ويتابع املدراء املوكلون باالعمال ... باالشراف على اعماله 

الن فيصل كان يتابعها لوحده ... العامليه  هالبورص هملتابع هفي امور البورص

 ....وفهد ما يقدر يقوم بالعمل كله وحده 

 صباح الخير استاذ فهد  : السكرتير عبد املجيد

 .صباح النور  : فهد

 استاذ فهد انت ما نمت من امس  : عبد املجيد
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ايش اسوي كان الزم اتابع الصفقه مع  : عبفهد وعيونه باين عليها الت

 .. السويديه  هالشرك

 كان بمكننا ناجله لليوم : عبد املجيد

الزم نكسب ثقه الشركات الي .. هذاك اول بس الحين زي مانت عارف  : فهد

ويمكن يضن انه ... وضع السيد فيصل الي الكل داري عنه... نتعامل معهم 

علشان كذا الزم نثبت العكس ... راح يتوقف  بما ان الاستاذ في غيبوبه عمله

... 

 لين ما يرجع طويل العمر بالسالمه ان شاء هللا ... وكمل بهم 

... الحمد هلل استاذ فهد ان اشوف العكس الكل ملتزم بعمله  : عبد املجيد

 موجود هكأن السيد فيصل هللا يطول بعمر ..تمام  هوالبورص

نا نحافظ على كل ش ي تمام لحد ما يرجع واتمنى ا... ايه الحمد هلل  : فهد

 الاستالذ فيصل 

وناقص توقيعك ... انا جبت ملفات املدراء الي وكلتهم وراجعتهم  : عبد املجيد

 علشان نعتمدها 

بس ان شاء هللا .. انا عارف انا اخذنا من وقتك .. شكرا يا عبد املجيد  : فهد

 راح نعوضك 
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الاستاذ فيصل كان اخو كبير لنا ... فهد ال تقول كذا يا استاذ  : عبد املجيد

يعني اقل ش ي .. والاخالص امر واجب علينا له ... بعد هللا ... وخيره مغرقنا 

 يمكن نقدمه له 

 .. هللا يقومه بالسالمه  : فهد

 تامر ش ي ثاني  : عبد للمجيد

 ال شكرا انصرف واذا احتجت ش ي اكلمك  : فهد

 هال وهللا  : د العزيزفهد رد على الجوال وهو يشوف رقم عب

 مرحبا استاذ فهد كيف الحال  : عبد العزيز

 وكيف الاستاذ فيصل .. انت كيف حالك .. انا بخير  : فهد

 هبس هللا يقوم..وفيصل على ماهو بغيبوبه .. الحمد هلل انا بخير  : عبد العزيز

 بالسالمه 

 هللا يفرحنا برجعته سالم .. اميين  : فهد

 انا بسألك عن املافيا   :عبد العزيز بتوتر

فهد تضايق النه يعرف ان فيصل ما يبي احد يعرف باي ش ي لكن هو اضطر 

 يتكلم الن فيصل بغيبوبه وما اعطاهم التفاصيل 

 ...ايش فيها املافيا  : فهد
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او حتى كيف كان ... ابي اعرف كيف فيصل يتواصل معهم  : عبد العزيز

  هاملضاد هيتوصل للماد

 هالعزيز يبي يتواصل مع املافيا وهذا خطر عليه حس بحير  فهد فهم ان عبد

 ..........: مستحيل يخيب ظن فيصل فيه ويعرض احد للخطر.. هكبير 

انا بس بي اجلب املاده  : عبد العزيز حس بصمت فهد انه خايف عليه

 املضاده لفيصل 

 املافيا كانت تتواصل مع... استاذ عبد العزيز  : فهد بحذر ويببين طبيعي

 الاستاذ فيصل كان يكلمهم من غير ما اعرف .. الاستاذ فيصل من غير علمي 

اجل كيف عرفت من اربع .. معقوله ما يقولك  : عبد العزيز بعدم تصديق

  هسنوات انه ياخذ املاد

والطبيب قالي على حالته ... وانا دخلته املستشفى  هالن جاته ازم : فهد بهدوء

على عنوانه في مكتبه بالرياض  هالطلبي هت توصلالاستاذ فيصل كان هواملاد.. 

 غير كذا ما عندي أي خبر ..

واعرف ان دواء .. اعرف انك تحب الاستاذ فيصل ... فهد  : عبد العزيز بضيق

 فيصل بعد هللا عند املافيا يعيني الزم اكلمهم 

ولو كنت اعرف أي ش ي ... استاذ فيصل يهمني سالمته  : فهد مخاوفه تأكدت

 ت لك استاذ عبد العزيز كان قل
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فهد صار يعرف تفكير املافيا واستغرب انهم ما اتصلوا على الجوال الدولي 

وهو كان يستقبل اتصاالت املافيا ويعرفونه هو .. لفيصل والي يعرفه فهد بس 

 وفيصل بس 

 هالاستاذ فيصل وبالوالده والسيد هاستاذ عبد العزيز انت فكر بصح : فهد

 ه ميهاف هم محتاجينك  مريم واريام والسيد

 ... اكثر انسان محتاجني فيصل  : عبد العزيز بهم واضح

لو انك اهملت .. لو قام الاستاذ فيصل بالسالمه ما راح يسره  : فهد بهدوء

 وانا أي اتصال من املافيا راح ابلغك .. اهلك اوقف جنبهم 

 هتمد على املادالاستاذ فيصل بعد هللا تع هال تنس ى يافهد ان حيا : عبد العزيز

 الي من املافيا 

 ال توص ي حريص استاذ عبد العزيز  : فهد

 مع السالمه : عبد العزيز

 مع السالمه  : فهد

انا .. فهد حط راسه على يدينه وهو يفكر بهم في حالته الاستاذ فيصل واهله 

واسمح .. مستحيل اضيع عائلته .. مستحيل اخيب ظن الاستاذ فيصل فيني 

... الني عارف ان املافيا تبتز فيصل من اربع سنوات .. مع املافيا  لهم بالتعامل
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والا كان موته من اربع .. واموال راح يبتزوه  هالن فيصل ملياردير ويملك ثرو 

 وفايز النذل هو وراء كل ش ي... سنوات لكنهم حبوا يستفيدوا منه 

وهو يفكر كيف ان فيصل اخذ كل  هوتنهد بقو  هوقف ومش ى لين النافذ

رجعها .. وكان كلها فيها مقاطع لبنات .. السيديات الي شالتهم ميهاف بالكيس 

بس السؤال ... والي ما لقى فيها رقم احرقها .. فيصل للبنات الي لى ارقامهم 

والي تظن ان ميهاف ... الي يطرح نفسه ايش هو السيدي الي تبيه املافيا ؟؟؟؟ 

وليش املافيا مصره على الس ي دي ... اخذته ملى شافت البنت باملقطع املصور 

؟؟؟ اكيد ان ...وليش ميهاف خبت الس ي دي بين مالبسها .... والبنت معا ؟؟؟ 

 ؟؟؟ ..الس ي دي يمثل ش ي مليهاف 

... انا كنت احسب ان الاستاذ فيصل يبي ميهاف النها كانت موجوده مع مازن 

يش الس ي دي بس السؤال الي يرجع من جديد ا... وهي الي اطلقت النار عليه 

 ... الي تبيه املافيا ؟؟؟

الاستاذ فيصل وقف مع كل البنات الي كانوا موجودين ذيك الليله وبعد ما 

ومن غير انه ساعد الي كان محتاج ... خرجوا من التحقيق رجع كل بنت الهلها 

اعرف ان الاستاذ فيصل حافظ عليها ... كانت لغز كبير لي ..اما ميهاف ... منهم 

لدرجه انه كان معين لها ... ت وما ناقش أي احد ابدا في موضوعها اربع سنوا

اكيد كان خايف ... فريق حراسه في فرنسا ملى كانت تدرس من غير ما تعرف 

وملى رفض يسلمهم البنت وقالهم انه ما يعرف عنها .... ان املافيا توصل لها 
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بس لوضعه  ...حقنوه النه مغتاظين منه ... ش ي وال عن الس ي دي الي معها 

 ..!!وفيصل اكيد يعرف ان الس ي دي فيه ماض ي مليهاف ... املادي ابتزوه 

املنطق يقول ان ميهاف اخذت الس ي دي خاص فيها زي الس ي ديات الي 

... بس املشكله املقطع اثبت ان ميهاف ما ضربت مازن بالرصاص ... شفناها 

ا كانت ملقاطع وحسب السيديات الي شفناه... يعني ميهاف اخذت ا لس ي دي 

........... 

يعني معقوله ميهاف الي انا شفتها بعيوني وعرفت كيف هي محترمه كان لها 

 ... او ايش لس ى مخبئ لك يافيصل ... ماض ي مع مازن او املافيا 

رجع فهد جلس على املكتب وهو يفكر كيف انه الزم يتواصل مع املافيا الن 

 الاستاذ فيصل محتاج للماده الي يأخذها 

 وفي جهه ثانيه كانت مريم تتصل على امها تتطمن على فيصل 

 الو السالم عليكم  : مريم

 وعليكم السالم  : ام فيصل

 وكيف حال الغالي .. كيف حالك امي  : مريم ببكاء

 والغالي هللا يفرحنا بقومته بالسالمه .. الحمد هلل  : ام فيصل بحزن 

 سوى بدونه اميين يا امي وهللا ان الدنيا ما ت : مريم
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وما لنا الا الصبر والدعاء له ان هللا ... هللا يعيننا على ما ابتالنا  : ام فيصل

 يلطف بعمره 

 وكيف عبد العزيز وميهاف  : مريم

 وبس وهللا كا سره خاطري ميهاف .. . طيبين  : ام فيصل

 اكيد انها تصيح ليل نهار .. ايش فيها ... ليه يمه  : مريم بخوف

بس ... ل الليل اسمع بكائها وطول الليل تصلي وتدعيه طو  : ام فيصل

انا خايفه ... وتسولف معه كأنه يرد عليها ... الشافته تكلمه كأنه يسمعها 

 ..عليها 

 ومتماسكه ما شاء هللا عليها  ههللا يجزاها خير صابر ... ليه يمه  : مريم بقلق

وتهمس .. شوي  وتبكي.. وتضحك شوي معه.. اقول يا مريم تكلمه  : ام فيصل

وتعامله كأنه ... وتمشط شعره... تصدقين يا مريم انها تعطره كل يوم ... شوي 

 !!لدرجه انها تستأذنه اذا ناويه تروح مشوار او تبي تسوي ش ي .. يسمعها 

وحبت انها تطمن امها _ ...ايش يعني مي مستوعبه انه في غيبوبه  : مريم بقلق

 ان هللا بيقومه بالسالمهب هاويمكن انها عندها ثقه كبير _ 

وهللا انا خايفه انها لسه في الصدمه وما استوعبت الي يصير لها  : ام فيصل

 او تنهار عصبيا ...او يصير لها ش ي .. واخاف يوم تستوعب تنجن ... 
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ال ان شاء هللا ما يصير الا كل خير يارب يقومه بالسالمه ويفرحنا فيهم  : مريم

 يا رب

 اقول يا امي ال اوصيك اليوم الجمعه ال تنسين تفتحين الا ... ام فيصل امين 

  هبوابه القصر وتوزعين على املحتاجين زي العاد

ازورهم واعطيهم ما راح  هحتى البيوت الي متعود... التوصين حريص  : مريم

 انساهم 

( داوء مرضاكم بالصدقه ) الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول  : ام فيصل

 ويرفع البالء عنا ...  وان شاء هللا يتقبل

وانت بعد يامي اكثري من ... اللهم صلي وسلم عليك يارسول هللا  : مريم

 الا باهلل هوقول ال حول وال قو .. الاستغفار 

حنا راضين بالي صار ومحتسبين عند ... الحمد هلل على كل حال  : ام فيصل

 ..وان شاء هللا ان ما نتسخط .. هللا 

 اقول امي اريام تبي تكلمك ... لعون هللا يكون في ا : مريم

هللا يقومه ... هال مامي كيف حالك وكيف حال فوفو وحشني موت  : اريام

 بالسالمه 

 انت ايشلونك حبيبتي ... الحمد هلل  : ام فيصل بهم

 كيف حال ميهاف .. انا بخير  : اريام
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 هدعواتك يااريام ان هللا يقوم فيصل بالسالم.. كلنا بخير  : ام فيصل

وراح نجي الاسبوع ... ادعيله يا مامي  هكل ليلي... اميين  : اريام بهم وحزن 

 الجاي نزوره 

 يا اريام ... انتبيهى لنفسك والمك ما اوصيكي عليها  : ام فيصل

 ما توصين حريص مامي وباي نشوفك على خير الاسبوع الجاي  : اريام

 مع السالمه ياعمري  : ام فيصل

جالس عند امه ويسمع الكالمه ومنقهر من ولد عمه فايز عبد العزيز الي كان 

 بس هو ما يقدر يتكلم علشان مريم وبنتها ...الي السبب في كل الي فيصل فيه 

.. ومبعده خايف ... زفر بحسره وهو يتذكر كيف فيصل متحمل كل هذا ... 

ك طول عمر ... كل يوم يمر وحبك يكبر في قلبي يا اخوي الغالي ... خايف عليهم 

النك رجل بمعنى الكلمه ..ما الوم تعلق زوجتك فيك  هبصراح... مثال للرجل 

هللا يعيننا .. لتنجن ميهاف لو صار السمح هللا له ش ي  هوهللا ا ن امي صادق...

 على ما ابتالنا على قول امي 

 بعد ما قفلت ام فيصل نظرت في ولدها السرحان 

 اناديك ما ترد على . ..عبد العزيز سم هللا عليك يمه  : ام فيصل

 كنت افكر شوي  : عبد العزيز صحى من سرحانه

 الامريكيه  هاكيد هالعصل... ال مأخذ عقلك  : ام فيصل بهم
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 انت وين وانا وين يا امي هللا يهديك بس  : عبد العزيز ابتسم بهم

اوحتى .. اعوذي باهلل حتى ما كلفت نفسها تسأل عن اخوك  : ام فيصل

 ولدي  تسألني عن حالته

 يا امي من متى وانت ونات بينكم اتصاالت  : عبد العزيز

يعني املفروض تتصل بالتلفون على ...  هحتى ولو حنا الحين في شد : ام فيصل

 الاقل 

نات انسانه .. يا امي نات ما تفكر في العالقات الاجتماعيه كثير  : عبد العزيز

 عمليه فقط 

عساها طلعت من ... ا يا ولدي ال صدق عمري ما شفتك تكلمه : ام فيصل

 اميين يارب فكني منها ... حياتك 

عبد العزيز وهو يفكر كيف ان عدنان خلص كل الاجرائت واشترى كل 

... ويفكر في املحامي الي بدء اجرات الطالق... ممتالكات عبد العزيز الثمينه

مع ان عالقته مع نات ... بس هو يبي املوضوع ينتهي وبعدين يقول المه 

وحسب شرط ... وهي تكلمه حتى بعد ما عرفت انه بيطلقها....عالقه صداقه 

وهو ما خلى الاش ي بسيط علشان يعطيها .. الزواج تأخذ نصف ممتالكاته 

بعد ما عرف انها طمعانه فيه بعد ما عرفت باخوه امللياردير قبل  هوخاص

د العزيز عب.. بينها وبين صديقها جايمس  هوهو كاشف العالق... ثالث سنوات
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وهو ما حب يتمشكل معها ..منفصل عن نات من سنتين من عرف بعالقتها 

 ...مفهمها انه يعاني من مشاكل صحيه تمنعه من اقامه أي عالقه معها 

 هعبد العزيز حب انه يعاقبها بطريقته الخاص... وهي طبعا مناسبها الوضع 

 النه يعرف تفكير نات املادي البحت 

ف كيف شكلها اذا عرفت ان ما لها الا كم عقار بسيط ابتسم بحزن وهو بيعر 

 ...  هكبير  هيعني راح تطلع من الزواج بخسار .. وراح يتقسمه معها 

املياه وعبد العزيز الي حس بالتعب وصداع تمدد على  هام فيصل دخلت دور 

 .. الكنبه في غرفه امه 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

برد ومسخنه  هنى تقوم امال التعبانه الن معها نزلوفي جهه ثانيه كانت م

 ونايمه من املسكنات الي اخذتها 

امال ياهلل قومي اشربي الشربه الي مسويتها لك  : منى تمسح على راس امال

 علشان موعد الدواء 

 ابي اكل الدواء بس... ما ابي مالي نفس  : امال بصوت ضعيف
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ما يصير تأخذين الدواء على الجوع ..ال امول الزم تأكلين ش ي  : منى بحنان

 .. وهللا مالي نفس  : امال

راح تشربين شوي بس  : همنى بحزم تجلسها وتبدء تشربها الشربه بامللعق

 وبعدها الدواء 

 كيف ميهاف ما كلمتيها ... انا بخير  : امال بحزن على ميهاف

 دقيت جوالها مقفل  : منى

 ال اليكون من غير فيها ش ي غريبه ان ميهاف تقفل الجو  : امال بخوف

 يعني يمكن تكون نايمه .. ال ان شاء هللا بس يمكن فارق التوقيت  : منى

 تسلمين يا احلى منى قولي امييين  : امال تشرب الدواء

 امييييين : همنى ببراء

 تصيرين حرم بدر الـ باسرع وقت  : امال بخبث

 وهي مريضه هههههه ياربي ما ينسلم من لسانها حتى  : منى احمرت

 ياعيني على الحياء الي نزل فجأه  : امال

.. اقول اموله جوالك ازعجني من امس وشفت لقيت ارقام غريبه  : منى تهرب

 ورقم ميهاف 

 امس..يعني ميهاف متصله علي  : امال تكح
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واخذت الجوال واعطته ... ايه وانا اتصلت عليها بس جوالها مقفل  : منى

 امال 

وفكرت ... الاولى من ميهاف واتصلت عليها مقفل الجوال  امال شافت الرساله

وما عرفت ايش تسوي .. وهي تقرا الرساله الثانيه من الرقم الغريب املتصل 

خليني اتصل ايش ... بس ميهاف مرسله من جوالها ..يمكن تكون ميهاف ... 

 ..وراي 

وهو سمع الجوال يرن واخذ جوال امه يحسبه جواله من غير ما يرفع راسه 

 يحسب ان املتصل اكيد مريم او اريام 

اعرف حركاتك ... الو هال بالغاليه  : عبد العزيز بحزن واضح بصوته الرخيم

 ثانيه الننا ما طولنا معك هاكيد داقه مر 

صوته ... وبنفس الوقت اثر فيها كميه الحزن الي بصوت الرجل  هامال منحرج

معقوله رجل يبكي ... ان يبكي حزين ومهموم بشكل كبير ومبين من صوته انه ك

ما تدري ليش ال شعوريا حبت تسمع له وبنفس الوقت كانت تبي توضح له ... 

 انها ما تعرفه 

 ... انا  : امال بتردد

الي  هماهو انت الوحيد... يا عمري عليك  : عبد العزيز بهم وحزن وهو يتنهد

 من عمري ويعطيه  تصوري اني اتمنى ان هللا ياخذ.. حتى انا ... خايفه عليه 
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ما ... استغفر ربك  : امال بفجعه بس هي حاسه ان هذا الانسان بهم وحزن 

 ...يصير هالكالم 

عبد العزيز ما انتبهه للصوت الن صوت امال التعبان مخنوق وهو يحسب 

كان .. وهللا لو تشوفينه وكل مكان بجسمه موصل بجهاز .. ااااه  : اريام تبكي

لو تشوفين حالته وهم يقلبونه يمين ويسار وهو بدون  ااااه.. كرهتي الدنيا 

تصدقين اليوم بعد ما رجعت من ... ذبحني هاملنظر اليوم ذبحني ... حركه 

اخوي الي كله ...  هالطبيب رحت وزرته لحالي تصوري وانا رجل خانتني العبر 

انذبحت ...  هيقلبونه عاجز عن الحرك.. مثال للكمال في عيني ..ونشاط  هحيا

 بس دموعي نزلت من غير شعور .. هذا وانا رجل ... هللا انذبحت و

امال تورطت بس شكله انسان محتاج وارسل الرساله بالغلط بس هي 

سكتت وخلته يكمل كالمه النه باين عليه انه متأثر باخوه حسب ما عرفت 

 من كالمه 

شر ويقوم اخوك بالسالمه ويحفظه من كل .. هللا يصبرك اخوي  : امال بحزن 

وانت باين من ... هذا اخوك .. وترى موعيب ان الدمعه تنزل من عينك .. 

مع .. ويابخته ان عنده اخو مثلك يتمنى يعطيه من عمره ... كالمك انك تحبه 

 وحنا بشر ما لنا غير الدعاء... وما يصير نقول هالكالم ... ان الاعمار بيد هللا 

بس حبيت ... ليك تقول هالكالم وانا عارفه ان حبك الكبير الخوك هو الي يخ

 والانسان ماله الا الصبر واحتساب الاجر ... ا قول لك ان هللا يمتحن املؤمن 
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جلس ... عبد العزيز الي بدء يستوعب الصوت الي مو صوت مريم وال اريام 

 وشاف جوال لقى رقم بس وانفجع 

 هكذا مر  عبد العزيز بتوتر وهو يفكر يمكن تكون عبير بنت عمه انها كلمته

 ؟؟... انت عبير  : تسأل عن فيصل

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

امال تورطت النها عرفت انه عرف انها مو البنت الي يبي يكلمها وش تقول له 

 الحين ايش تبررر 

ورساله ... انا لقيت اتصاالت من جوالك ... ال انا مو عبير  : امال بهدوء

 ...وعلشان كذا اتصلت 

انا ما ... ومين قالك اني انا اتصلت عليك ... انت مين  : العزيز بقهر عبد

 وال ارسلت الحد أي رساله .. اتصلت 

يا اخوي الكريم انا  : وبهدوءء.. امال عارفه انه زعالن النها خلته يتكلم 

وانت ما ... قلت يمكن احد يبيني ضروري ... اتصلت باعرف مين الي ارسل لي 

 ...ت تتكلم بدي هاعطيتني فرص
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وعجبتك ... ال وهللا والا انت الي تبين تسمعين  : هعبد العزيز يقاطعها بحد

 ...السالفه قلت خلني اعرف ايش فيه 

 ...  هلو سمحت انت ما اعطيتني فرص : امال بهدوء

واكيد انه منقهر انها عرفت ..امال عارفه ان الرجل تكلم عن ش ي خصوص ي 

 ..بخصوصياته 

.. وبعدين انا وانت ما نعرف بعض ... بر نفسك ما قلت ش ي اخوي اعت : امال

 حتى انا عندي انسانه غاليه علي جدا ..وبعدين اذا انت عندك شخص تعبان 

واكلمها كل يوم ... واحبها واعزها تمر بضروف قاسيه وزوجها في غيبوبه 

هللا يشفيهم ... واعرف كيف شعور الانسان الي له شخص غالي مريض 

 ...لسالمه ويقومهم با

على جوالي  هوليش متصل... اقول انت مين  : عبد العزيز الي منصدم منها

 ...الشخص ي 

 .............. : امال

من حقي اعرف اسم الانسان الي عرف ش ي من  : وسخريه هعبد العزيز بحد

 ...خصوصياتي ش ي 

ر وراح اعتب... واكرر اسفي .. عفوا اخوي انا اسفه اذا غلطت بحقك  : امال

 وال حتى تكلمت مع أي انسان .. نفس ي ما سمعت ش ي 
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اللحين متصله علي وتقولين اني مرسل لك ومتصل عليك  : عبد العزيز

 من غير ما اعرف انت مين ... وبعدها تروحين كذا.. تسمعين كالمي .. وبعدين 

 انا اسفه ومع السالمه  : امال حست انه بيعصب ويمكن يغلط عليها وبهدوء

  هماعوقفلت الس

.. مين هذي الي تقول اني متصل عليها .. عبد العزيز مسك الجوال من القهر 

بس هين ..  هيعني باين عليها محترم.. بس البنت مؤدبه ..وراسل لها رساله 

الغرور اعمى عبد العزيز مو مصدق انه يمكن يتكلم ..  هبجيب اسمك بجيب

ته دايم رسمي معها وما حتى نات زوج.. عن نفسه الي احد غير اخته او بنته 

وال بعد .. اجل انا عبد العزيز تخليني اتكلم معها ... يكشف مشاعره قدامه 

 ؟؟...وهي تقول بكل برود اعتبرنفسك ما قلت ش ي ... اقول لها ان عبرتي نزلت 

واتصل على سكرتير مكتب فيصل وطلب منه يجيب معلومات عن صاحبه 

 الجوال واعطاخه الرقم 

.. وتفأجا ان كالم البنت صح ... صدق يفتش في الاتصاالت ورجع وهو مو م

اكيد .. ومين اموله هذي ...  هواستغرب مين الي مستخدم... والرساله موجوده 

يمكن امي استخدمت جوالي امس ملى ... الي اتصل عليها وارسل لها يعرفها 

 !!بس كان قالت لي .... تركته عندها في الليل 

بالحزن الي  هوهي متأثر  هعت راسها على املخدورج هامال سكرت السماع

من غير أي خوف من الي .. ملسته بصوت وكالم الرجل الي كلمته قبل شوي 
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ما تدري ليه حست انه انسان يبي يتكلم اكثر واكثر .. سوته او حتى ندم 

... حتى البنت الي كان يبي يكلمها كان حذر معها .. ومحتاج احد يسمع له 

 ..وزفرت بهدوء 

.. هللا يشفي مريضك  : امال مسكت الجوال ومسحت الرقم وبصوت عالي

 ويشفى فيصل ويفرح قلب ميهاف برجعته سالم ومتعافي 

 امال هاه بشري عس ى الرقم مليهاف ونتطمن عليها  : منى دخلت على كالم امال

 هتجاه اخو  هجلس يتكلم عن مشاعر ... ال يامنى تصور ي  : امال بسرحان

تصدقين يا منى حسيت انه يحب اخوه كثير ... ن دموعه نزلت املريض وكيف ا

... 

 وش جاسه تهذرين ؟؟... امال انت مسخنه  : منى ماهي فاهمه ش ي

 جبينها بيدها  هوتجلس جنبها وتقيس حرار 

 ؟؟..امول مين هذا الي تكلمين عنه  : منى بعدم فهم

اني سمعت له  تصدقين لو اقولك اني ماني ندمانه : امال رفعت عيونها بمنى

 ..وواسيته  هاو حتى اني رديت علي.. 

 مين هذا الي انت كلمتيه وسمعتي له  : منى بقلق

حزني يا ... اتصلت عليه وطلع رجل .. الرقم الي جات منه الرساله امس  : امال

 ..املريض مره  همنى مسكين شكله حزين على اخو 
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انت كيف ... ال تكلمينه وليش اص.. امال انت كيف تكلمين الرجال  : منى بقلق

 ...تسوين كذا 

عارفه انه ما ... حيلك علي يامنى انا كلمت احسب ميهاف  : امال بهدوء

وملى ... على طول جلس يتكلم عن احساسه عن اخوه املريض  هاعطاني فرص

.. عرف اني مو البنت الي يبيها ... واسيته شوي وذكرته باهلل وانه الزم يصبر 

 هوانا تأسفت منه وقفلت السماع... انه يعرف اسمي  وعصب على وطلب مني

... 

وال بعد .. امال انت انجنيتي تكلمين رجال غريب  : منى جلست على السرير

امال انت .. ايش الي صارلك ... والا داعيه ديني .. مسويه مصلح اجتماعي 

 ...غلطانه كيف اصال تجرئتي وكلمتيه 

علشان عرفت .. ملى طلب يعرف اسمي حتى .. منى ال تخوفيني  : امال بخوف

 ... يعني باين عليه انسان محترم .. عن خصوصياته 

انت ناسيه ايش الي .. وانت ايش ضمنك انه محترم  : منى بخوف على اختها

 ..صار مع ابرار من قبل سنين وكيف انا متنا من الخوف لين ما انتهى الامر 

 هوهو وصف حاله اخو .. لتعبان وعنده اخوه ا.. اقولك الرجال محترم  : امال

 انت عبير ... وجلس يقولي .. املريض 

اسمحيلي امال بس انت .. وعبير مين ا كيد انها تقرب له او حتى زوجته  : منى

 والغلط راكبك من فوق لتحت ... تعديتي على خصوصياته
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ال انشاء  : امال ماتدري ليش حست بالضيق ملى قالت منى يمكن تكون زوجته

.. ن ما تعديت على خصوصياته وبعدين انا ما كنت قاصده اتسمع له هللا ا

 ...هو الي بدء يتكلم وانا ما حبيت اوقفه 

والا اقول ... امال امسحي رقمه ولو رجع واتصل ال تردين عليه  : منى بحذر

 ...قفلي الجوال كم يوم 

قفله موجود ما را ا هوالجوال راح احوله على خدم.. انا مسحت رقمه  : امال

 اخاف ميهاف تدق علي 

 ..يعني ممكن تتصل على .. ميهاف تعرف ارقامنا كلنا  : منى

 وبعدين الرجل باين عليه محترم... ال يا منى مني مقفلته  : هامال بثق

 

  هدق جوال امال وشافت رقم ميهاف وردت بفرح

 هال وهللا بعمري ميهاف  : امال

ون منى وابرار وصالح ومي وهادي ايشلونك وايشل.. هال امال  : ميهاف بحزن 

 وحشتوني 

 وايشلون فيصل ..ايشلونك .. كلنا بخير ياعمري عليك  : امال

 ...انا ... انا ... امال ابيك بموضوع مهم  : حزينه هميهاف بتنهيده وبح
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ميهاف ... فيصل فيه ش ي ... انت ايش  : امال خافت حست ان ميهاف فيها ش ي

 .. 

س اجتمع فينا وطلب مننا اننا نوافق على ايقاف الطبيب ام : ميهاف بحزن 

 وانا خايفه عليه موت اهئ اهئ اهئ .. اعطاء فيصل املسكن الي يأخذه 

 وبعدين هو رايح يوقف على أي اساس .. طيب ليش بيوقف  : امال بحزن 

الطبيب يقول ان اذا رجع فيصل وقام من الغيبوبه احتمال كبير ان  : ميهاف

 قف علشان يمش ي على عالج الصرع هجيه وهو يببي يحاالت التشنج راح ت

 ميهاف فيصل فيه الصرع .. الصرع  : هامال بصرخ

بس .. احتمال انها تجي على صرع بس حسب قول الطبيب  : ميهاف بحزن 

املشكله احتمال انه ما يطلع مرض باالعصاب وراح ... املشكله ما هي هنا 

 يعاني فيصل طول عمره 

 يعني ايش الحل ... يقول احتمال .. عني الطبيب ما يعرف ايش ي : امال بهدوء

 اهئ اهئ ... عند ... الحل عند  : ميهاف بحزن 

 ميهاف عند مين الحل قولي انا اسمع لك  : امال بحزم تبي تشجع ميهاف

 تسمعين عدل املافيا ... عند املافيا يا امال  : ميهاف بحزن 

 .. يعني... وكيف .... املافيا  : امال بصدمه
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الي  هوابي اعرف ايش املاد... انا ابي اتواصل مع املافيا  : ميهاف بهدوء مخيف

 اكيد عندهم عالج لها زي ما قال الطبيب .. وايش العالج ... حقنوها 

انت ما ... ميهاف وانت تظنين انك تقدرين تتعاملين مع املافيا  : امال بتعقل

 شفتي الي صار لفيصل هللا يقومه بالسالمه 

انا .. انا ما تهمني حياتي من دونه ... لو ادفع حياتي ثمن لفيصل  : هاف ببكاءمي

 احس اني ميته من دونه اهئ اهئ 

وكيف ... ميهاف اظلمت الدنيا في وجهها وهي تتذكر فيصل الي ضحى بحياته 

انه يحميها من املافيا وهي تتطالب فيها من اربع سنوات فيها وتطالب بالس ي 

 ... ابرار  هلي هو حفلدي الاي معها وا

 وكيف راح تتواصلي معهم يا ميهاف  : امال

النه يعرف الكثير .. راح اخلي فهد مدير اعمال فيصل يساعدني  : ميهاف ببكاء

 حتى اهله ما يدرون ... عنهم 

واعرفي منه كيف فيصل كان يتواصل مع املافيا .. تيب انت كلمي فهد  : امال

انه  هوانا متـأكد... فيصل في التعامل معهم  هوحاولي معه تعرفي كيف طريق

...  هلكن حتى لو تواصلتي فيهم خلي فهد معك بالصور ... راح يساعدك 

ويمكن يصير لك زي فيصل .. واعرفي يا ميهاف انك تعرضين نفسك للخطر 

 واكثر 
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بعد فيصل الدنيا ضايقه في ... انا ما يهمني أي ش ي يصير لي  : ميهاف بثقه

 عيني 

 انا ثقلت عليك اموله ... انا من غيرك ما ادري ايش اسوي   :ميهاف

... واكثر من كذا انا وانت اصدقاء .. ميهاف حنا اخوات  هايش دعو  : امال

 .. والصديق يوقف مع صديقه 

وهللا يا امال الضاقت الدنيا فيني اول ... وانا اعتبرك اكثر من اخت  : ميهاف

 وحده افكر فيها انت 

وزعلت ان .. انت لو تشوفين امس كيف بكيت ملى قلت بس  : وكملت بحزن 

.. بس ما رديتي .. واتصلت عليك من جوال ام فيصل .. جوالي خلص شحنه 

 وارسلت لك رساله من جوالها 

 ......... : امال مبهوته وهي تتذكر ايش سوت قبل شوي 

برك ايش وان شاء هللا راح اخ... انا راح اسوي زي ما قلتي واكلم فهد  : ميهاف

 يصير لي 

امال منحرجه من الي سوته وعارفه ا ن الي كلمته اكيد هو عبد العزيز اخو 

 (ايش راح تسوين الحين .. يا ويل حالك يا امال ) فيصل املغرور 

 هللا يكون في عونك ميهاف ويشفي فيصل  : امال بتوتر

 مع السالمه .. انا بكلم فهد بعد شوي  : ميهاف
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 يسلمك وال تتهورين ميهاف وانتبهي لنفسكهللا  : امال بتوتر

يعني انا كلمت ... وهي تفكر في الرجل الي كلمته  هامال انسدحت على املخد

ويقول .. يا ويل حالي ... عبد العزيز اخو فيصل اكيد انه رد على جوال امه 

شكله كان متوقع احد من اهله او  همين عبير وهللا ان منى صادق... عبير 

 زوجته

يعني مين ... بس هو قال اسمها نات .. غصها بطنها من كلمه زوجته امال م

انا ايش خالني اتلقف واتصل والا انصح بعد انا ...  هوهللا فشله كبير .. عبير 

وهللا لو دراى انه انا البنت الي وقفت معه باملصعد ليسوي فيني ش ي ... وجهي 

 ..رور حالته وهو بعيد عن الغ... بس كان حزين .. مغرور ... 

ايش .. انت ايش جالسه تخربطين .. هيه امال اصحي ... امال ضربت راسها 

 حالته 

وهي ماسكه الجوال جاتها رساله وارتجفت من الخوف وهي تفتحها وطيرت 

 عيونها وهي تشوف رقم الجوال الي مسحته قبل شوي 

 ... كيف حالك اخت اموله ... السالم عليكم ) 

من جوالي ورساله  هعال لقيت مكاملات صادر اوال حبيت ا قول لك اني ف

وانا ما ارسلتها وال اتصلت وانا فعال صادق ما اقول .... وعرفت اسمك منها 

 ...يمكن احد استخدم الجوال ... كالم بس 
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وخليتني اتكلم بدون ما توقفيني .. ثانيا انت غلطتي ملى جلستي تسمعي على

واتمنى .. نفسك ما سمعت ش ي  واتمنى انك تكوني على قد كلمتك وتعتبري ...

 ان هللا يقوم مريضكم بالسالمه 

 (اخوك عبد العزيز 

 امال حست بالذنب وارسلت رساله 

 ..وعليكم السالم اخوي عبد العزيز ) 

وانا زي ما وعدتك راح .. وهللا انا اسفه كثير وما كان قصدي اني اتسمع لك 

 ويقومه بالسالمهوهللا يشفي اخوك .. ابد..اعتبر نفس ي ما سمعت ش ي 

 .. ( على أي ازعاج سببته لك  هالاخير  هواكرر اسفي للمر 

والا كالمه ... امال ارتجفت من الاسم وهي تتذكر مواقفها معه في املستشفى 

كل هالغرور ... مع زوجته بالجوال وحست بمغص شديد من الخوف والاحراج

ر برجل شعور ما يليق غي.. يخفي وراه قلب حنون وشعور حساس صادق 

رجل ما يخجل انه يتكلم عن ... حنان بصدق ... مثل عبد العزيز غرور بثقه 

 ...واحساسه  همشاعر 

بس هو  هامال في نفسها كانت متأكده ان عبد العزيز فيه كثير الصفات الرائع

 ..يغلفها بالغرور 

 وضحكت بصوت عالي 
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.. حساس.. اب وجذ.. ومثقف .. وغني .. بس يحق له الغرور ما شاء هللا وسيم 

ومستعد يعطي من عمره .. يحب عائلته .. بحريه  هيعبر عن مشاعر ..متفتح 

 ..وهللا انه رجل والنعم فيه .. الخوه 

امال اصحي لعمرك ايش جالسه انت تسويت )امال صحت من خياالتها 

جالسه افكر في رجل متزوج ... اثرت على تفكيري  هشكل الحرار .. وتخربطين 

لو يدري .. واملشكله انه مهزئني في املصعد بس ما ادري ليش .. وال بعد اوصفه 

ليسوي .. ومن الاصحاب وما اعرف ش ي من النعومه  هاني انا الي يعتبرني وحد

 .. (لي سالفه لها اول ما لها اخر 

 املياه  هامال قامت بخوف وراحت لدور 

 امال ايش تسوين  : منى دخلت عليها

وابي اخذ شور ..مرتفعه  هاحس ان الحرار  : بهاامال ال الافكار توديها وتجي

 سريع 

املشاعر الغريب  هالسخونه والا حرار  هامال تكلم نفسها وهللا ما ادري هي حرار 

 هالي احس انها بدت تسيطر علي 

 وفي هذا الوقت ميهاف كانت تتصل على فهد بس فهد ما يرد 
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عن .. واندريه فهد في هذا الوقت جاه اتصال من املافيا وجلس يتكلم هو 

وما بين له ان غيبوبه فيصل  هكبير  هوفهد كان يكلمه بثق.. الاستاذ فيصل 

 على أي ش ي من اعمال فيصل  همأثر 

 سيد اندريه انت تعرف ان السيد فيصل في غيبوبه الان  : فهد

ولكن هذا .. اعرف حتى اكثر مما تعرف انت .. نعم اعرف كل ش ي  : اندريه

 ليس حديثنا 

 ماذا تريد سيد اندريه   :فهد بحزم

سيد فهد انت مدير اعمال السيد فيصل وانا اريد الس ي دي الذي  : اندريه

 في املقطع الذي ارسلته مع السيد فايز  هاخذت الفتا

 السيد فايز  هالسيد فايز ال تقول لي انك لم تأمر بتفجير سيار  : فهد بحزم

اثبت فشله في اخرمهمه له والسيد فايز .. بزنيس از بيزنس سيد فهد  : اندريه

 لذلك كان البد من التخلص منه 

وال يعرف أي  هانه ال يعرف اين الفتا.. سبق وان خبرك السيد فيصل  : فهد

 ش ي عن الس ي دي 

نحن املافيا وكل ما دار ... يبدو انك ال تعرف مع من تتحدث  : اندريه بتهديد

عبر الاقمار الصناعيه  هاشر من حوار في الفيال في الحادث الاخير كان يبث لي مب
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التي تعرف  هولقد شاهدت الفتا.. بالكامير التي مع رجالي حراس السيد فايز

 عليها السيد فايز

... وانا شاهدته بنفس ي .. الفتاه لم تأخذ سوى الس ي دي الخاص بها  : فهد

وهذا يعني ان الس ي .. والسيد فيصل احرق جميع الس ي ديات السابقه 

 انت تبحث عنه ليس لدينا املطلوب والذي ى

والذي فتح الخزانه .. بمازن  هالس ي دي كان في الخزانه الخاص : اندريه بحده

 ونحن نريد الس ي دي ... تلك الفتاه 

واثبت انها لم تأخذ سوى الس ي دي .. املقطع عندك يثبت خوف الفتاه  : فهد

لخزانه يعني ان الس ي دي لم يكن موجود في ا.. الذي وضعته بين مالبسها 

البد ان تفهم ..  هالجانبيه كما ذكرت بل كان في خزانت السيد مازن الخاص

 ذلك 

اذا تحمل ما يترتب .. انت تقول لي البد ان افهم  : اندريه عصب وهو يفكر

 وانس السيد فيصل لالبد .. سوف تندم .. عليه كالمك سيد فهد 

وتعرف ان السيد . ..وانت رجل اعمال .. انت تظلم السيد فيصل  : فهد بحده

ولكن بعيد عن ... والس ي دي ابحث عنه ... فيصل لم يفعل سوء الصواب 

 السيد فيصل 

لقد خانه ابن ... لم اعرف ان السيد فيصل يستخدم رجال مخلصين  : اندريه

 فكيف انت ... عمه 
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ولكن ..  هاسمع سيد اندريه نحن ليس بصدد النقاش في موضوع الثق : فهد

 اخرى الس ي دي ليس عند الفتاه او السيد فيصل  هاكرر واعيد مر 

 هاملضاد هههه لتعلم انك لن تحصل على املاد : اندريه

 هوهي تكلف ثرو  هالسيد فيصل يدفع خمسين مليون مقابل تلك املاد : فهد

 وانت ال تستطيع الانكار  هبالغ

 ز........... : اندريه سكت وهو يفكر

 هاملضاد هوعندما يستيقظ اذا احتاج املادالسيد فيصل في غيبوبه الان  : فهد

 سوف افكر في شرئها منك ... 

 فهد كان الزم يعامل املافيا بحزم ما يبين ضعفه ابد 

 سوف ترى ردنا لك وبطريقه عمليه  : اندريه

انتهى املكالمه بين فهد واندريه بس فهد شاف طريقه فيصل في التعامل مع 

 املافيا وه يعاملهم بنفس الطريقه 

على فيصل  همشدد هاتصل فهد على عبد العزيز وخبره بانه عين فريق حراس

 وتشمل حتى الاطباء واملمرضين وجميع العاملين في املستشفى .. في املستشفى 

فيصل ان السيد فيصل بدء  هبعد هذي الاحداث باسبوع الطبيب خبر عائل

ن يعني فيه وانه حرك اصباع رجله اليمي.. الافاقه من الغيبوبه  هيدخل مر 

 امل انه يصحي من الغيبوبه في أي وقت 
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ام فيصل وعبد العزيز وميهاف وهم داخلين جناح فيصل ويشوفون الحرس 

 الكثير 

 بسم هللا مين جاب كل هالحرس  : ام فيصل

 فهد عين حرس شديد على فيصل  : عبد العزيز

 وليه يعني  : ميهاف باستفسار

وحنا  هللحيا هن بعد ما اعطى اول بادر م.. خايفين على فيصل  : عبد العزيز

 نبي نحرص عليه 

فيصل بعد ما شالوا التنفس الصناعي عنه سلموا عليه  هدخلوا على غرف

 هجنب فيصل وتسولف معه وتهمس بأذنه وتعطر  هوميهاف جلسه كالعاد

  هوتمشط شعر 

وحشتني .. مساء الخير حبيبي ) وتهمس باذنه  هميهاف وهي تمسح على شعر 

علشانك بدئت تستجيب ... تعرف ليه ... تصدق اني ميته الفرح . ..موت 

ورجعت تقبل اذنه وتهمس ببحه .. ورفعت راسها وقبلت جبينه .. للحياه 

تصدق كل ش ي في .. وهللا وحشتنا موت ..يا فوفو ..اصحى .. احبك .. احبك 

فوفو ومسكت يده ورفعتها لشفيفها وقبلت اصابعه .. غيابك ماله أي معنى 

 (جلست تقرا عليه ايات الشفاء .. دفنت وجهها بيده و 
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وحست ميهاف .. يتغير ..انتبهوا لصوت جهاز قياس نبضات القلب  هوفجأ

 ...تصديق.. تكذيب ..ذهول .. رجاء .. امل .. خوف ..  هوفرح..برعب 

في البدايه كذبت .. وهي تحس باصابع فيصل تشد على وجهها بضعف شديد 

وشافت منظر حلمت شهور انها ...فيصل عن وجهها بس رفعت يد ..نفسها 

 ..وتفتح شوي وترجع تقفل .. ترمش .. شافت عيون عسليه .... تشوفه 

ميهاف تحس انها بحلم نزلت راسها ملستوى وجهه تبي تتأكد ان فيصل فتح 

ما حست بام فيصل وعبد العزيز وال املمرضات الي ... عيونه او انه حلم 

 اجتمعوا والاطباء 

تسبح هي .. هاف حست انها تسبح في فضاء بعيد يغلفه حلم وصمت غريب مي

 .. وفيصل وجههها بوجهه 

 ....انا فين  : فيصل بهمس ضعيف

 ..وعقلي .. انت فكري .. وعيوني .. انت في قلبي  : وحبور  هميهاف ببح

 ..انت .. انت  : فيصل بهمس ضعيف رفع يده يمسح على وجهها

 انا ميهاف  : لي حولها انحنت عليه وقبلت خدهميهاف من غير استيعاب ل

وهي تشوف ام فيصل الي دموعها ..ميهاف حست بيد تسحبها وانتبهت لنفسها 

 تنزل 
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الحمد هلل الي .. الحمد هلل  : ام فيصل بصوت عالي والدموع تنزل على خدها

 قومك بالسالمه 

 ام فيصل ..امي : هفيصل رفع نظر 

 بالدموع  ها واختلطت الفرحام فيصل انحنت تسلم على ولده

 ...الحمد هلل على سالمتك  : عبد العزيز وهو يسلم على ر اس اخوه

 انا ايش فيني ... انا فين  : فيصل بهمس ضعيف

 ... انت في املستشفى  : عبد العزيز

 لكي نتمكن من فحص السيد فيصل .. نرجوا منكم الخروج  : الطبيب

وان .. ن بان فيصل صحى من الغيبوبه ام فيصل وعبد العزيز وميهاف فرحاني

 وميهاف خبرت اهلها والكل .. وعبد العزيز خبر اهله .. هللا قومه بالسالمه 

خبر اختك يا .. الحمد هلل الي قوم ولدي بالسالمه  : وبكاء هام فيصل بفرح

 عبد العزيز وال تنس ى فهد 

 قلت لهم يا امي وبشرتهم بسالمه فيصل  : عبد العزيز

 يب من عند فيصل وهو مبتسم خرج الطب

 ..اوال احب اهنئكم بسالمه السيد فيصل  : الطبيب

  هونشكر لك التهنئ.. الحمد هلل  : عبد العزيز
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الت سنتوقف عن  هاملضاد هللماد هولكني الزلت انتظر ردكم بالنسب : الطبيب

 اعطائها للسيد فيصل 

وانت طبيب وتشرف  ...نحن نثق بك  : عبد العزيز الي اتفق هو وامه وميهاف

 ..  هعلى حاله السيد فيصل من فتر 

وانا عند وعدي اننا اذا الحظنا أي ...  هاتمنى ان اكون اهل للثق : الطبيب

 خطر يهدد حياته فأننا سنعطيه املضاد 

واستمر الحرس الخاص .. انتشر خبر افاقه امللياردير فيصل الـ من الغيبوبه 

بالصحفيين  هواصبحت املستشفى مليئ..  هاملشدد هبعائله فيصل الحراس

 للسيد فيصل  هومراسلين القنوات اللذين يريدون نشر أي خبرا صور 

فيصل امه واخته واخوه وبنت  هاجتمع عائل.. وفي جناح السيد فيصل الـ 

والكل فرحان ان فيصل قام .. اخته وحتى مدير اعماله فهد عند فيصل 

 هتمعين حوله وهم بصحبالسالمه وفيصل مرتاح وهو يشوف اهله وج

 واصوات الضحك تعم املكان ..  هوعافي

 حيا هللا طويل العمر  : فهد

 هللا يحيك ويبقيك ايشلونك فهد  : فيصل

تصدق عاد ان كل املوظفين واملدراء كان .. الحمد هلل انت ايشلونك  : فهد

 ..نفسهم يجون يسلمون عليك بنفسهم 
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 الباقات مليه املكان  هللا يسلمهم من كل شر ما قصروا : فيصل

 انت تستاهل كل خير  : فهد بصدق

 ..وانت بعد وقفت معي وقفه ما راح انساها طول عمري  : فيصل

 اسئاذن الكل وخرجوا من الجناح وجلست ميهاف مع فيصل النها ترافق معه 

جلست ميهاف جنب فيصل وابتسمت وهي ترفع يده وتقبلها وتمسح على 

 وجهها 

ياعلني ما اعدم هالطله  : فيصل بس هو مبين عادي معهاذوبت  هميهاف ببح

 هياعلني فدى ضحكتك الحلو ..  هوال هالضحك

 فيصل كان ينظر بامه اريام الي تقبل راسها علشان ترض ى تروح معهم للفله 

ترى انا .. ال تجلسين تفديني  : فيصل رفع نظره الجامد الي جرح ميهاف وحزن 

 انسان بال امل 

الامل .. اسم هللا عليك حبيبي  : ورها كالم فيصل الغريبميهاف جرحها وع

 باهلل 

 انا ظلمتك كثير  : فيصل بحزن وهم

ميهاف صارت تفهم ... ميهاف حطت يدها على شفايفه علشان ما يكمل 

النها حست من ... كانت خايفه من الكالم الي بيقوله .. فيصل وتحس فيه 

 ياتهتصرفه الجامد معها انه ناوي يبعدها عن ح
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كفايه احزان ..واللي يعافيك  : ميهاف واصابعها على شفايفه ودموعها تنزل 

 ..فيصل كفايه جروح .. والالم 

 ....ميهاف انت  : غريبه وهو يرفع يده من شفايفه هفيصل نظر فيها نظر 

ميهاف بصرخه وهي تغطي فمه بيدها مره ثانيه وتنحني على كتفه وتحط 

 راسها عليه 

اذا ما .. الي تسويه فيني .. التقولها يا فيصل حرام عليك ..  ال  : ميهاف ببكاء

 فكرت فيني فكر في امك 

وخايف عليها  هميهاف للخطر اخر مر  هفيصل من جوا ميت النه عرض حيا

حتى لو .. يبي يعطيها الحريه .. فيصل يبي يبعدها ... هووده يبعدها عن طريق

 انحرم منها 

 مع اهلك للسعوديه  هبكر ميهاف راح ترجعي  : فيصل بهدوء

.. انا ابي كون معك .. ليش ليش تبعدني عنك  : ميهاف بكت على كتفه بحزن 

 حتى لو مت ابي اموت معك 

فيصل بهم وهو يلف يده على ميهاف ويدفن وجهها في صدره ويمسح على 

 ..  هانت انسانه رائع.. ميهاف انت  : شعرها

وانت اروع  : ف يدينهاحولهميهاف تقاطعه وهي تدفن راسها في صدره وتل

 انسان شفته بحياتي 
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ابعدي يا ... املافيا ما راح تتركني وال راح تترك بحالك  : هفيصل تنهد بقو 

 ابعدي نهائيا عني .. سافري عند جدك في فرنسا .. عيش ي حياتك .. ميهاف 

 تقوم تبعدني عنك ... ال حرام عليك انا ما صدقت انك ترجع  : ميهاف ببكاء

ميهاف انا انسان محكوم عليه باملوت والخطر  : وهو يمسح على راسهافيصل 

 يمكن في وقت املافيا ترجع تتخلص مني ... حولي 

 فيصل لو مت اناابي اموت معك ... حرام عليك ... ال تقول كذا .. ال  : ميهاف

فيصل بحزن رفع وجهها ومسح دموعه باصابعه وقربها منه وقبل خدها وهو 

 هيارب اعطيني القو .. ) لي تنزل من عيونها الخضراء الي تعذبه يمسح الدموع ا

 ..( اني اقولها 

 .... ميهاف انت  : فيصل

... ال ال فيصل  : ميهاف خافت انه يقوله تشوفها تشوف كالمه طالق بعيونه

 ..ال ليش تسوي كذا .. حرام عليك فيصل 

.. تها بين يدينه فيصل ما قدر ينطقها ال الحب الي شافه بعيونها وحسه برجف

خاف من الصدمه الي .. مو حب هذا عشق هذا اكبر بكثير من الي تمناه 

 بتحس فيها 

انا انسان محقون بماده .. و املافيا راح تقض ي علينا ... وانت ... انا : فيصل

الن لالسف الش ي الي تبيه املافيا .. وانت عيش ي حياتك ابعدي عني .. غريبه 
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ومو ,,الي علي لدرجه اني حافظت عليه وملكته مو عندي والش ي الثاني غ

 فيصل الي ما يحافظ على ممتالكاته 

 .....فيصل الس ي دي الي اخذته  : ميهاف بضيق

 كيف تتكلم .. سكتت كيف تقول البرار 

اعرف محتوى  : فيصل بهدوء رجع ميهاف على كتفه وحضنها بيده الثانيه

 الس ي دي من الس ي ديات الي شفتها 

فيصل انت حافظت على  : ت من كالمه بس مالها الا هذا الخيارميهاف مات

انا اعتبرني اخذت .. الس ي ديات ورجعتها للبنات والي ما لقيت لها ش ي احرقتها 

وانا ااكد لك انه نفس مضمون الس ي دي الي شفته .. الس ي دي الخاص فيني 

... 

 زي الباقي  هميهاف حاولت تموه الكالم الن الس ي دي مركب البرار ومو حقيق

 واملشكله ان الس ي دي احرقته على طول  : موجعه هميهاف بثق

فيصل كان بنفسه فيه ش ي يبي يصدق ان ميهاف بريئه بس لالسف لكل 

 انسان ماض ي 

 انا ظلمتك ملى اعتقدت انك رميتي مازن بالرصاص  : فيصل بهدوء

 ( البرائه الي بعيونك  هوتمنيت اني اصدق نظر ) وسكت وكمل بنفسه 
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وانا الحين ما .. كنت تصدني  هفيصل انا حاولت اقولك بس كل مر  : ميهاف

 بالعكس انا زدت تمسك فيك .. الومك ابدا 

صحيح ..ما كنت متوقع ابدا وال في الحلم ان فايز يقتل ولده  : فيصل بتنهد

 بس انه رامه بالرصاص وكان ناوي يقتله .. انه مات باملخدرات 

 ..سانيه من الانسان يسويا كثر من كذا اذا انعدمت الان : ميهاف

وانا طيب الحمد .. ميهاف لو لي ادنى خاطر عندك ارجعي للسعوديه  : فيصل

 هلل وعبد العزيز راح يرافق معي 

مستحيل حتى لو منعتني .. انس ى مستحيل اتركك ابدا  : ميهاف مسكت يده

  همن املرافقه اوك راح اجلس في الفندق واجيك وقت الزيار 

 ههه وهللا الضاهر انك ما في منك فكه  : لفيص

 وليه تبي تفتك مني  : ميهاف بحزن 

 ابيك سامله وبامان  : فيصل بصدق

واخذ  هامليا هميهاف قامت واستأذنت من فيصل وراحت تغيير مالبسها بدور 

شور سريع ولبست مالبسها وحست بخوف وهي تسمع صوت غريب ولفت 

نايم على السرير وارتاحت شوي  وطلعت وشافت فيصل هالايشارب بسرع

 ومشت لين فيصل ومسحت على راسه وهو حس ببروده يدها 

  هيدك بارد : فيصل
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 سوري اذا خليتك تشعر بالبرد  : ميهاف

وجلست جنبه على السرير وفجأه انفجع الثنين على .. وانحنت وقبلت جبينه 

 ودخل منها ثالث رجال متعلقين بحبال  هصوت تكسر زجاج النافذ

شافت رجال البسين اسود ومغطين وجههم بقناع خاص واحد يحمل شنطه 

 هالاول توجهه للباب الجناح ووقف عند..  هسوداء والثانين يحملون اسلح

 والثاني والثالث مشوا لين فيصل 

 هلكن الثالث ضرب ميهاف ورمها بقو  هبقو  هميهاف حست بالرعب وصرخ

املانيه وفيصل يرد  هه باللغعلى الكرس ي والثاني اتجه لفيصل وجلس يكلم

 عليه والصوت يعلى بينهم 

تبي  هوميهاف تصرخ بقو  هومسك يد فيصل وهو يحاول انه يبعد هوطلع ابر 

 تبعد تساعد فيصل 

لكن الرجل الي مسكها كان قوي والرجل الي حق فيصل بالحقنه قرب من 

 اذنه وبدء يقوله كالم 

ميهاف .. الي دخلوا منها  همن النافذ هوفي لحظه مثل الحلم خرج الثالث

  هوضغطت على جهاز املناد هصرخت بقو 

دخلوا الحرس وامتلت الغرفه باالطباء واملمرضات وميهاف برعب وهي تشوف 

  هفيصل يتشنج ويتلوى وتنفسه يصعب وبدئت اطرافه تزرق ويسكن الحرك
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 كالم الاطباء ما تفهم لكن فهمت بعض الكالم 

ن الصميم منظر فيصل وهو يرتفع بجسده اوجعها وذبحها وطعن قلبها م

الي بدء الاطباء فيها بعد توقف قلب  هالساكن من اثر الصدمه الكهربائي

 فيصل عن النبض 

 هوعرفت من الي تشوفه ان الطبيب امر بزياد.. حاولوا الاطباء ولكن ال فائده 

  هالصدمه الكهربائي هقو 

على  هرجع بقو اخرى لي هبكت ميهاف وهي تشوف جسد فيصل يرتفع مر 

 السرير 

ضمت يديها ... واملوت  هابتعدت عن مشاهدت منظر حبيبها املتهالك بين الحيا

  هودموعها تنزل بغزار ... لصدرها وتوجهت بالدعاء  هبقو 

يارب ... يارب قومه بالسالمه ... يارب الطف بحاله .. يارب الطف بحاله ) 

يارب رده لي .. عين ترجيه  يارب تخليه وتبقيه لكل.. يارب تحميه ...تحفظه 

 ( يارب استودعتك فيصل .. سالم 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 
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 البارت الرابع والعشرون 

 احبك رغم اني عرفت ماذا يعني الحب 

 وكيف كانت نهايته دوما معي 

 احبك رغم من كل صراع 

 ورغم كل التحديات 

 الا اني وضعت نفس ي رهينه بين يديك 

 وجدت فيك ما لم اجده في غيرك  والني

 ولم اجده في أي شخص 

 احبك 

 تلك كلمات كنت اشك فيها 

 كنت اخاف ان اتخطئ حدودها 

 فتكون هي مقتلي كما كانت هي حياتي 

 احبك 

 النك ذاك الطائر الذ خطف قلبي

 ونال استحسان روحي 
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 واسر جسدي بال علمي 

 وانامخطوف الفكر

 احبك 

 عناها كلمه اشعر الان فقط م

 واعيش الان فقط فحواها 

 ....احبك 

 

 

 

التي تتناسب مع  هاملفتوح وتوجه بخطواته الرشيقالفيال دخل من باب 

... ضرب جرس الباب ... الرياض ي للدور العلوي وهو يسرع في خطواته  هجسد

 هاشتاق للعود...  هاشتاق الخواته الثالث.. وقلبه تزداد نبضاته شوق الهله 

 هدخل بصرخ.. وكعادته اول ما فتح الباب ... انهئ دراسته بعد عن  هلبلد

 هالتي عمت املكان ومرحه الدائم الذي تتسم به شخصيته املنطلق هالفرح

  هللحيا

 ..عيوني  همني مصدق... واااي عدنان  : هفرح هامال بصرخ
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 الحمد هلل على السالمه  : وصرخت بصوت عالي

هههه وحشتوني ماي  : في الصاله عدنان وهو يرفع امال لفوق ويدور فيها

 ههههههههه ..ترى اضحك امول ... هههه ... منهم انت  هأي وحد.. توينز 

 .. عدنان ... نزلني ... هههه نزلني  : امال

موت وربي بموت .. وحشتتوني  : هعدنان نزل امال وهو يضحك ويضمه بقو 

 ..  همن الفرح.

 ههه ام الشامه اموله الغاليه ه : وقرص خد امال على الشام هالي على خدها

 .. ايي عورتني  : امال

 ماي بق بروذير از هير  : منى جات على الصوت العالي وبنعومه

 منو  ههال وهللا باختي الغالي : عدنان فتح يدينه لها

 منى تسلم على عدنان وتحضنه وتسلم على راسه 

 تو ما نورت الرياض ...الحمد هلل على السالمه  : منى

 وين ابرار ... بوجودكم  ههههه منور  : هبضحك عدنان

 ... ههه ابرار تحت في بيتها  : امال
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عيونه بنيه واسعه ورموشها .. طويل ولون بشرته قمحي  64عمره ) عدنان 

رياض ي النه  هجسد..  هتحب الحيا همرح هله طل.. وانفه مستقيم ..طويله 

 ( هيمارس رياضه السباح

ياربي ما يحرمني من  : والذراع الثانيه على اماليحط ذراع على منى  : عدنان

 ماي توينز 

 يا احلى اخو في الدنيا ..امين ويخليك لنا  : امال ومنى

 تعالوا اوريكم ايش جبتلكم  : الي طلعها السواق بمرح هعدنان يفتح الحقيب

 هللا يخليك لنا ايش تكلف على نفسك  : هامال ومنى بفرح

 .علشان اعطيكم الهدايا  غمضوا عيونكم : عدنان بمكر

 غموضو عيونهم  همنى وامال ببراء

 اقول عدون تراك بتعطيني انا اول هديتي الني انا الاكبر : امال

 .. هترى كلها كم دقيق.. اقول ال يكثر  هههه حلو  : منى

ماي لوفلي  : عدنان وقف وضم خواته بذراعينه وصار وجيههم قريبه من وجهه

 توينز افتحو عيونكم 

 حوا الاثنين عيونهم فت

 الاا بسم هللا علينا  : هاول من فاق من الصدمه امال الي صرخت بقو 
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 ...الاا يمه ايش هذا : مماثله همنى بصرخ

  هعدنان كان البس قناع مخيف ويسوي حركات مخيف

امال ومنى صرخو وهربوا وعدنان يضحك عليهم ويالحقهم وراهم من مكان 

 ملكان 

 افيك شيل هالقناع تراه يخوف والي يع : هامال بصرخ

 ...عدنانوه انت متى تعقل وتبطل هالحركات  : منى

 ... ايش نسوي لهم .. ههه مشكله الخوافين  : عدنان

 .. على صوت الصراخ طلعت ابرار وعيالها 

 وحش ... مامي ال وحش  : مي

 اهي اهي  : هادي تعلق بامه

 صراخكم واصل اخر البيت  ايش فيه صوت... مين ... مين  : ابرار باستغراب

 يمه بسم هللا ايش هذا  : هونظرت للجهه الي خايفين منها العيال وشهقت بقو 

 ههه تعالي  : ويشيل القناع عن وجهه.. ابرار ... هههه  : عدنان يمش ي البرار

 ويفتح ذراعينه الخته ابرار

 الحمد هلل على السالمه .. عدنان  : هابرار بفرح
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 ..ان ونست عيالها الي واقفين ابرار سلمت على عدن

ياربي على .. هال باحلى مي  : ويشيل مي ويرفعها فوق  هتعالي يا الحلو  : عدنان

 الحالوه 

 ... هالولد  هيا حلو  : وينزلها ويشيل هادي

بردتك يا  هوهللا ان الدنيا ماهي سيعتنا من الفرح... وحشتنا كثير  : ابرار

 اخوي 

 ..وانا راز وجهي عندكم  هن ترى كل اجاز ال تنسو  ههه ايش دعو  : عدنان

 .. غير  هولو جيتك هاملر  : منى

 ثانيه وتتركنا  هاهم ش ي انك ما عاد ترجع مر  : امال

 ادري اني مهم لهاالدرجه  هاول مر .. احمم احمم  : عدنان

 ترى من زمان وحنى مغرقينك اهتمام  هبطل عيار ... يا بعد كلي يالغالي  : ابرار

 والحين الدور والباقي عليه .. ابرار .. هللا انك صادق ايه و : امال

 ترى حنا بس ثالثه .. هللا يعينك علينا  : منى

 وشنيتو على حرب شامله  ههههه هللا مالي عندكم كم دقيق : عدنان

 اجل ايش .. ههه  : ابرار
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ممكن نحن عليك وتعتبر الحرب من اثنين بس وتأشر عليها ... ال وهللا  : امال

 واما الطرف الثالث ممكن ينشغل عنك شوي .... منى  وعلى

 بسرعه  هطلعتوني من القائم.. هللا اكبر يا النذاله  : ابرار

 بس حنا عندنا عدون واحد ... واوالدك .. ايه انت عندك صلوح  : منى

ويطلع الهدايا ويوزعها على  هاملفتوح هويمش ي للحقيب هعدنان يضحك بقو 

 خواته وعلى الاوالد 

 ي يدق جوال ابرار شو 

 فوق اطلع انا عند البنات  ههال صالح في مفاجأ : ابرار

طلعت تشوفين الصوت الي عندهم وما ..خير فيه ش ي  : صالح مستغرب

 رجعت 

  هههه قلت مفاجأ : ابرار بضحكه

 يا هللا انا عند الباب افتحي  : صالح

 ى صالح وعدنان سلم عل.. منى وامال اخذوا الهدايا ودخلوا لغرفتهم 

نفس .. عدون ياربي يسعده ايش جايب لي ..ياي شوفتي امول  : منى

 املواصفات الي طلبتها في الالب 

 ههه شوفي انا بعد ساعه تجنن  : هامال وهي تفتح هديتها وتطلع الساع
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 قطع عليهم صوت جوال امال يعلن عن رساله

 ى فيصل خلينا نتطمن عل..امال ردي على جوالك هذي اكيد ميهاف  : منى

 رسايل  هال هذي نغم.. هههه تجنن على يدي  : قدام املرايه هامال تلبس الساع

 تيب شوفيها من مين  : منى

الاملاس تلمع بيدها رفعت الجوال  هوهي ترفع يدها والساع هامال تمش ي بثق

 ..وفتحت الرساله وهي تدندن اغنيه شرين حبيت حد يقولي اني غلطانه 

 و ..و.. خر وهي تشوف رقم املرسل وفتحت عيونها على الا 

اتمنى ما اكون ضايقتك او ازعجتك .. اشلونك اختي اموله .. السالم عليكم ) 

وما .. بس حبيت اطمئنك ان اخوي الكبير الحمد هلل فاق من الغيبوبه .. 

واتمنى انك تطمنيني على .. ادري ليه جاء على بالي اسمك وحبيت ا قولك 

 يه على الازعاج ثان هواسف مر .. مريضكم 

 ( اخوك عبد العزيز 

وشافت امال ترتجف من .. منى انتبهت لها ... طاح الجوال منها من الخوف 

يمكن ..  هما تدري امال ليش حست بالذنب هاذي املر .. الخوف ووجهها يحمر 

الاول  هيعني في املر .. النها عرفت انه عبد العزيز الي صارت لها مواقف معه 

 هي تعرفه وما حبت انها تستغفله  هاملر  بس هذي.. صدفه 

 اسم هللا عليك ايش فيك امال  : منى قربت منها ورفعت الجوال
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وهللا ما كان قصدي ... انا خايفه منى  : امال وهي ترتجف وبصوت ضعيف

وهو عمره ما ... وانا بس نصحته .. قلت لك املوقف صار من غير قصد .. ش ي 

 ..  هوالحين ثاني مر .... ي شفتيها قبل غير الرساله ال..اتصل او ارسل 

 قلت لك يا امال قفلي الجوال وما سمعتي كالمي  : منى وهي تقرا الرساله

 ..منى انا خايفه من جد  : امال

ولو رجع ارسل ... بس انت حولي جوالك ملوجود ..وهللا ما ادري  : همنى بحير 

 ... وريحي نفسك  هالغي الشريح.. ثانيه  همر 

تهقين انه بيرجع  : النها عارفه انه عبد العزيز بس هي ما قالت ملنى امال برعب

 ثانيه  هيتصل او يرسل مر 

.. بس باين من اسلوبه وطريقته .. وهللا ما ادري ايش اقول لك  : منى بتفكير

اعتقد انه بس حب يتطمن على .. او عنده أي تفكير غريب .. انه مو العب 

من باب  هنظر  هيعني يمكن من وجه.. هاخو ويطمنك على ..مريضنا على قولته 

ال اقل  هانسانيه اخوي هيعني مؤاسا.. الظروف الي نمر فيها وهو بعد يمر فيها 

 وال اكثر 

 وما اتورط اكثر .. ان شاء هللا يطلع كالمك صح  : امال بخوف

 الضاهر انك انهبلتي .. ايشلون يعني تورطين اكثر  : منى بعدم فهم

 ..( ك ما تدرين انه اخو فيصل بال) |امال بسرحان 
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 اتصلي على ميهاف خلينا نتطمن عليها  : منى

 بس ما ردت  هاتصلت عليها قبل ساع : امال

 غريبه ليش ما ردت  : منى اهتمام

 هايش رايك منو نطلب من عدنان اننا نسافر نسلم على ميهاف بصراح : امال

 وحشتنا 

يا بنتي ... وحده  هالملاني مر  هسفر ... ههه وهللا عليك مخ يجننن  : همنى بفرح

 وانت تبين تسافرين الملانيا ..عدون توه راد ... قري 

وحنا ما قدرنا نسافر مع صالح .. تيب ايش اسوي وحشتني ميهاف كثير  : امال

 ملى زارهم قبل هو وابرار 

.. وانت تعرفيني ما اكرهه افكارك الجهنميه بس .. هحلو  هوهللا فكر  : منى

 تعب عليه .. وبعين نستحي نقوله ..عتقد بيوافق عدون ما ا

يعني بننطق هنا وال راح ...  هانا قلت فكر  هفكر  : امال ترمي نفسها على السرير

النك صادقه يمكن عدون يرفض وحنا .. اصال انا غلطانه الي تكلمت .. نتكلم 

 ...نضايقه 

ايه صادق   :انتبهو الثنتين على صوت عدنان الي دخل راسه من الباب وبمرح

 .... انت ما ينفك منكم ... تضايقوني 
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ترى امزح اصالن انا .. ههههه  : دخل جوا الغرفه وهو يجلس على سرير منى

 ويمكن ارفض ..ايش الي يمكن يضايقني ... كلي لكم 

جيت على اسمك ... عدون عمرك طويل ان شاء هللا اخوي  : امال باحراج

 ههه..

 وهللا انك نور البيت .. لي وتسلمه لنا من كل شر ياربي يحفظ عدون الغا : منى

 النه كان مظلم يوم دخلت .. اكيد انا نور البيت  : عدنان بمرح

 عدون اقول ترى عطيناك وجهه زياده عن اللزوم  : امال

... امزح بس ... هههه ... ما يهون علي انتم نور البيت ... الااا اكذا  : عدنان

 ...وانا ما راح ارفض لكم أي ش ي  وبعدين ايش الي تبون قولوا

كانت تقول اننا مشتاقين مليهاف كثير .. وهللا امال عليها افكار  : منى بتردد

 ...ونفسنا نزورها باملانيا 

وهللا اني فرحت .. ويقوم زوجها بالسالمه .. هللا يكون في عونها  : عدنان بهتمام

 بوبه من قلب ملى قال لي عبد العزيز ان فيصل صحى من الغي

نزلت راسها ... امال ارتبكت من سماع اسم عبد العزيز وتذكرت الرساله 

 علشان ما يالحظوا احراجها 

وعلى بال ما تالقي حجز .. انت توك راد من امريكا .. مجنونه  هبس فكر  : منى

 الملانيا ومن غير الفيزا لي راح تأخذ وقت 
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 ... ون املانيا من صدقكم انكم تبون تروح : عدنان وقف وقال بجد يه

 وهللا كان نفسنا بس انت عارف انك تعبان  : امال رفعت وجهها

هههه اصال انا مسافر الاسبوع الجاي املانيا علشان بقابل  : عدنان يقاطعها

 راح اجهز اوراقكم ... واذا تبون تروحون ... عبد العزيز عندي شغل معه 

نقدر نروح ... ون صدق اخوي عد : نطت عليه وهي تمسك يده هامال بفرح

 املانيا تقدر تخلص اوراقنا بسرعه 

راح اقوله وهو راح ..وال يهمك يا امول عبد العزيز ما يقصر  : عدنان بثقه

 ...يساعدني في املوضوع 

 امال ارتبكت وحمر وجهها عدنان الحظ احراجها 

 هههه..تنحرجين من اخوك الكبير اموال  : عدنان لف امال

 ..نا منك يا اخوي الغالي هللا ما يحرم : امال

) امال انحرجت صار اسم عبد العزيز يسبب لها حساسيه ما تدري ليش 

هههه وهللا .. اطلعه من راس ي  هوش هاملغرور الي ماني قادر .. اوفففف يا ربي 

 (يا امال انك توحفه 

 ...وفي جهه ثانيه في املانيا في املستشفى الذي يرقد فيه بطل قصتنا فيصل 

 ...الان  هاتقصد يا دكتور ان حالته مستقر  : وفميهاف بخ

https://jadidpdf.com



 
821 

ولكن نحن ننتظر نتيجه ...  هنعم الان الحاله مستقر  : الطبيب بهدوء

 فحوصات الدم التي اخذنها من السيد فيصل 

فنحن ال نريد والدته ... ارجوا منكم التكتم على ما حصل للسيد فيصل  : فهد

 من جديد ... يا يعرفون بانه تعرض للحقن من املاف هاو اخو 

 ..ولكن .. ال ادري ملى الاصرار على عدم اخبار اهله  : الطبيب

.. انت تعرف السيد فيصل منذ اكثر من اربع سنوات  : فهد يقاطع الطبيب

  هوتعرف ايضا انه لم يخبر احد بما حصل له وانهم عرفوا بالصدف

التقارير  ولكن لو طلب السيد عبد العزيز الاطالع على.. اعرف  : الطبيب

 بعد الازمه التي اعرض لها  هوخاص..

السيد فيصل بإبقاء خبر تعرض املافيا له امر  هومصلح..انت طبيب  : ميهاف

 ..ضروري لسالمته 

 بل تعد للعاملين باملستشفى .. الخطر لم يطول الس ي فيصل فقط  : الطبيب

تى اهله او الن تكون بامان اذا انتشر خبر ح) الطبيب يرفع ورقه مكتوب فيها 

 (اندريه ... السيد فيصل  هتدخل املافيا في حال.. طبيبه لن استثنيهم 

الجميع يبقى  هولكن لسالم.. نحن انا وزوجته سنعرف كيف نتصرف  : فهد

 الامر سر بيننا 

 لم يعرف احد من الطاقم الطبي وال حتى املمرضات  : الطبيب
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ا بسبب الحقنه التي تعرض تعرض له هازم.. اذا كالمنا موحد  : ميهاف بحزن 

 ..لها من اربع سنوات 

 وهو كذلك  : الطبيب

 ..هل يسمح لنا بالدخول لزيارته  : ميهاف بارتباك

وحتى ال يشك احد او ينتشر .. بعد ساعتين من الان  هموعد الزيار  : الطبيب

اما .. الخبر في الاعالن يمكنك الذهاب الان والقدوم بعد ساعتين سيد فهد 

 ه ميهاف يمكنك الانتظار في جناح السيد فيصل انت سيد

 وبقيت ميهاف في جناح فيصل  هخرج فهد مع حراس

جلست ميهاف على الكرس ي ووضعت راسها على يديها لتنخرط في بكاء طويل 

 فيصل  هالخرى وهي تتذكر ما حصل في غرف هوعميق وتشهق بالم من فتر 

حتى بدء قلب فيص ..  ثالث صدمات كهربائيه هتذكرت كيف ان الطبيب اعط

ثالث ساعات كم  هملد هوالنبض الضعيف حتى استقر بعد معنا.. بالستجابه 

وتذكرت  هوميهاف تبكي صمت ولكنها بدت متماسك..الترقب من قبل الاطباء 

 اتصالها بفهد 

ميهاف ملى خافت من الي صار تذكرت فهد واتصلت عليه النه الوحيد الي 

 ر املستشفى على طول وفهد حض.. يعرف عن املافيا 
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ملى د خل فهد املستشفى ووصل لجناح فيصل شاف الحراس املنتشرين 

عند الباب وتبكي  هواملمرضات وشاف ميهاف واقف هوالاطباء الي ملينين الغرف

 .. هبقو 

 ...طويل العمر ايش فيه .. ميهاف  هسيد : فهد بخوف

 من فهد طويل العمر وبكت من غير احراج  هميهاف حزت بنفسها كلم

 ..فيصل بيموت ... فهد فيصل .. اهئ ..اهئ  : ميهاف

 من غير شر تعوذي باهلل  : فهد يقاطعها

مين الي يحقن فيصل ... انهم هم  هانا متأكد..املافيا ... املافيا  : ميهاف ببكاء

 ..غريبه غير هم  هبابر 

 ...ايش تقولين ... املافيا  : فهد بخوف

 ...انا الزم اكلمهم .. ايه املافيا يافهد  : ميهاف

فهد الي يعرف املافيا وخايف على اهل فيصل بس مو عارف كيف يتصرف 

 ما راح يعدي على خير  هشكل املوضوع هذي املر ... اااه املافيا  : من الخوف

 اااه ...لو اقدر اجيب لهم الس ي دي الي يبونه .. ااه بس  : وتكلم من غير شعور 

 الي يبونه املافيا .. أي س يدي يافهد .. س ي دي ال : ميهاف الي سمعت ايش قال
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فهد انحرج انه قال الكالم ذا بس هذي ميهاف وهي الوحيدين الي تورطو 

 باملافيا 

 : فهد بتفكير احترم خصوصيه فيصل الي عارف انه ما يبي ميهاف تتورط بش ي

 وال ش ي ..ميهاف  هوالش ي سيد

الس ي دي ... من اربع سنوات  الس ي دي الي انا اخذته : ميهاف تقاطعه بدموع

 صحيح ملتى ما تبي تتكلم .. الي اخذته من فله مازن 

الي على عاتقه  هفهد بحزن على فيصل وخوف على حيات الي حوله واملسؤلي

 ............................ : ما قدر يعطي ميهاف اجابه

بس الس ي دي .. ههه اكيد في نفسك سئلت عن الس ي دي  : ميهاف بحزن 

 انحرق 

واعرف ..اعرف انه من خصوصياتك  : فهد وهو عنده شويه امل ما يدري ليه

 بس السيد فيصل غالي غالي علي ... انه مالي حق باي سؤال 

يحترم فيصل وما يرفع عينه في  هفي ميهاف طول عمر  هرفع عيونه الول مر 

 زوجاته او اهله مع انهم كانوا يعتبرونه من اهل البيت 

.. لو فيه احتمال واحد بامليه ان الس ي دي عندك  : ى ميهاففهد وعيونه عل

 مثل ما احافظ على روحي ..وانا اوعدك احافظ عليه ..اعطينيه 
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الاحترام  هميهاف غطت وجهها بيجينها وبكت بصوت عالي ميهاف فهمت لهج

بس حبه لفيصل .. في كالم فهد النه اكيد يحسب ان الس ي دي فيه صور لها 

وانه بس يبي يتأكد من محتوى الس ي ...نه يحافظ على سرهيخليه يوعدها ا

 دي 

... ش ي مهم للمافيا .. متأكد ان الس ي دي فيه .. السيد فيصل  : فهد بضيق

نفس ي اعرف ...  هبلحظ هوالا كان قتلو .. علشان كذا يبتزون السيد فيصل 

 ايش الي في الس ي دي 

انت تاكدتي ان الس ي  بس.. معليش اعرف ان كالمي جارح  : فهد برجاء واضح

 ...دي 

 ما قدر يكمل 

بس قريت ,,,انا ماشفته  هبصراح... كمل قصدك خاص في  : ميهاف بضعف

 ...واخذته .. الاسم 

 تذكري عدل يمكن ما احرقتيه ..ميهاف  هسيد : فهد وبدء الامل عليه

ان  هوهي متأكد..ميهاف سرحت بحزن وهي تتذكر انها اعطت الس ي دي البرار 

 قالت لها انها احرقت الس ي دي  ابرار 

 تعبت ..ياربي تعبت ..اااه  : ميهاف

 باستقرتر حاله فيصل ..صحوا الاثنين على صوت الطبيب الي بشرهم 
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 ..وصحت من سرحانها املؤلم ..ميهاف رفعت راسها 

وهي تفكر .. هالنافذ هولفت جه...رق -لو ان الس ي دي ما انح.. ااااه  : ميهاف

.. بين زوجها وسر بنت عمها  هومحتار  هبس هي خايف..ار ليش ما تسأل ابر 

ومسكت الجوال  هغير مباشر  هعلشان كذا قررت انها تسأل امال بطريف

 تتصل على امال 

 الو هال وهللا بالغاليه .. ميهاف  : هكبير  هامال شافت الاسم وصرخت بفرح

 الو هال بيك يا اموله  : ميهاف بحزن وتردد

 ميهاف ردي علي .. فيصل فيه ش ي .. ميهاف  : يها ش يامال حست ان ميهاف ف

لها علشان كذا ترتاح معها ماقدرت تتكلم  هميهاف تعتبر امال اقرب وحد

 ..اهئ ..اهئ  : وهي تتمنى ان الس ي دي ما انحرق  هوبدئت تبكي بقهر وقو 

ميهاف  : وبخوف وهى تبكي اللم ميهاف هامال بخوف قامت ودخلت الغرف

 فيصل صار ش ي .. طمنيني فيصل 

موت على  هامال انا خايف... محتاجتك .. امال .. اهئ  : ميهاف بدئت تتماسك

 ..احبه موت .. انا احبه .. وهللا لو صار ش ي له الموت ..امال ... فيصل 

.. وهو صحى من الغيبوبه ... ميهاف عيوني هئ فيصل طيب  : امال مستغربه

 ..يعني ان شاء هللا طيب 
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..  هفيصل يمكن يروح مني باي لحظ... فيصل تعبان ..ال ام : ميهاف بضعف

 انها تختفي  هباي لحظ هالصابون الي مهدد هانا وفيصل مثل فقاع

.. قولي .. عمري انت ..امال  : امال فهمت ان ميهاف عندها شش ي تبي تقوله

  هومتردد..ايش الي تبين تقولينه .. انا الي اسمعلك دايم ... اموله ..انا 

تعرفين الانسان ملى .. والقى اجابه ... اسأل .. اخاف ...اخاف  : ضعفميهاف ب

 امل... امل بان فيصل يرد لي .. بس الامل .. يكون عارف الاجابه 

 ..اهئ ..اهئ ..املر هالي انا عارفتها ..  هاملر  هوالحقيق.. اني انهي كل ش ي 

وراح ..والصديق وقت الضيق ..ميهاف انا صديقتك  : امال تشجع ميهاف

 ايش فيه .. وسرك محفوظ .. اسمع لك 

 توعديني انك تساعديني ... انك ما تسألي أي سؤال ..توعديني  : ميهاف بضعف

 وايش ما قلتي ..ما اسألك لو ايش ما صار ... وعد مني ما اسألك  : هامال بثق

 ...انا .. انا .. امول ..طلبتك  : ميهاف بتردد

 ..ايش تبين تقولين ..انا قلقت عليك .. انت ايش ميهاف  : امال بثبات

امال انت  : ميهاف بتردد صوت بين الرجاء والامل بين الخوف والضعف

مازن قبل اربع  همن فل.. الي انا جبته ..امال الس ي دي حق ابرار ... وعدتي 

 ..ابي اسأل عنه .. سنوات 

 ..الي قبل اربع سنوات .. الس ي دي  : امال بتفكير بس هي وعدت ما تسأل
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تذكري اموله .. وسافرت حتى ما حضرت الزواج ..انا اعطيته ابرار  : ميهاف

 وال ال .... والا ..الس ي دي احرقته ابرار زي ما قالت لي .. والي يعافيك 

 ...وانا ...انا .. هقالت لي احرق... الس ي دي ابرار ... ميهاف الس ي دي  : امال

الس ي دي امال ملى ... يش تسوي ا هامال خايفه على ابرار وعلى ميهاف محتار 

..  هفيه ش ي خلى امال ما تحرقه واحتفظت فيه لفتر ... اعطتها ايها ابرار تحرقه 

وامال ما احرقته .. بس الس ي دي كان معه س ي دي صغير .. وبعدين احرقته 

وامال ملى شالت الس ي  هالنها شافته بالصندوق الي كانت ابرار محتفظه في

.. البالستكي هالي فيها الس ي دي  هصغير من الحافظ طاح واحد..دي الكبير 

ورمته بالصندوق واحرقت حق ابرار الي امال شافته كله ..وامال ما احرقته 

... 

 يا ميهاف ... انا احرقته  : امال بتردد كملت

 ال ياربي صبرني .. راح فيصل مني .. اهئ ..الااا ..اهئ  : ميهاف ببكاء وصراخ

بس الس ي دي كان كله مقاطع مركبه البرار ..ت ما اسال انا وعد : امال بهدوء

 ... وعندها عايله ميهاف ..وابرار الحين متزوجه .. 

 وما ..  هبس يا ميهاف انا لقيت معه س يدي صغير في نفس الحافظ.. وكملت 

ال .. قولي يا امال .. والي خليك قولي انك ما احرقيه  : ميهاف تقاطعها بصرخه

 طمنيني .. لو يروح مني فيصل ليروح عقلي مني  وهللا.. تقتليني 
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 بس .. ما احرقته .. ال .. ال  : هامال بحير 

 ال يكون رميته .. بس ايش  : ميهاف ببكاء

.. انا رجعته في الصندوق الي اعطتني هو ابرار .. ما رميته .. ال ميهاف  : امال

 ..ما ادري فينه ..وملى نقلنا .. والصندوق كان في املستودع 

امال انت الامل .. ابي الس ي دي .. امال طلبتك ال ترديني  : ميهاف برجاء

.. ادور الس ي دي  همستعد.. ارجع الرياض الحين  هانا مستعد.. الوحيد لي 

 انا .. امال 

واقسم لك اني ما راح .. انا وانت واحد .. ميهاف ايش هذا الكالم  : هامال بثق

 .. اهدئ ..ميهاف .. ستودع لك في امل هانام الحين الا ملى ادور 

والرجاء في انها تالقي الس ي دي الي  هميهاف برجاء كبير وقلبها يرجف من الفرح

 ..وترده لهم ..تبيه املافيا 

 انا بنزل املستودع الحين ادوره لك ..تيب  : امال

هللا .. امال التقفلي الخط  : ميهاف وقفت تمش ي بقلق وقلبها دقاته تزيد

 طمن ابي ا.. يخليك 

وانت اهدئ .. وراح احافظ على وعدي ..ميهاف انا وعدتك اني الاقيه  : امال

 .. فيصل الحين محتاجك .. وخليك جنب فيصل 
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لتحلين لي .. ووهللا يا امال لو تالقينه  : ميهاف بتوتر وهي تمش ي رايحه جايه

وهللا راح اكون مديونه لك طول ..وعمري ما راح انس معروفك  همشكله كبير 

 ...وهللا .عمر ال

انت ... طالباتي بدري عليها .. ههه شوي شوي علي  : هامال تقاطعها بضحك

 ..خليك جنب فيصل 

لها اربع سنوات  هامال خافت تعطي ميهاف امل وما تالقي الس ي دي السالف

 وين بتالقي الس ي دي ..

 هبس موعد الزيار ..امال ردي علي ضرور ي انا ما كنت بقفل  : ميهاف بتوتر

وانا استناك ..مع السالمه .. دء وام فيصل ومريم وعبد العزيز دخلوا الحين ب

 .. 

 مع السالمه  : امال الي مغصها اسم عبد العزيز بتوتر

بس ما لقته ..امال نزلت لوحدها املستودع وبدئت تدور على الصندوق 

جلست تفكر في ميهاف ..وجلست تدور اكثر من ساعتين وملى طفشت ..

وهي تفكر في حال ميهاف الي اتصلت ..غير شعور نزلت دموعها  من.. وفيصل 

وهللا ليصير ش ي .. تقول ما لقيته  هخايف..بس ما ردت ..  هعليها لعاشر مر 

 .. انها تالقي الصندوق ..وجلست تدعي هللا من قلب .. بميهاف 

 امال رفعت وجهها على صوت منى 
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لول هللا .. وين اختفيتي .. دورت عليك ما لقيتك.. امال خوفتيني  : منى خوف

 .. كان انهبلت ..ثم الشغال هالي شافتك تنزلين املستودع 

 ....... : امال تمسح الدموع

 زليش نازله املستودع ايش تدورين بين هالغبار .امال  : منى

  هالي فيه صوري وانا صغير .. ادور صندوق البني الصغير  : امال تورطت

بس اذا تبين ..ا افتكر ان عندك صندوق م..أي صندوق  : منى بعدم فهم

 .. هاتذكر ان ابرار ملى رتبت املستودع اخر مر ..الصناديق 

 .. ال تقولين انها رمتها  : امال تقاطعها بخوف

 ..ايه رمت املتكسر منها  : منى بخوف

 حرام يا منى وجلست تبكي ...ال ال  : هامال بصرخ

.. على صور ك هخايف..امول  هجلهالدر  : منى خايفه على اختها جلست جنبها

 ..تعطي الشغاله بعض الصناديق الي طلبتها ..انا شفتها  هبس على فكر 

الشغاله و دخلت  هامال وقفت ومن غير شعور تركت منى وركضت على غرف

 .. تدور بين الدواليب 

لقت الصندوق في الدوالب العلوي ومن غير شعور من  هوباصابع مرتجف

وقلبها يدق بسرعه .. واخذت الصندوق وفتحته ورفعت نفسها  هالفرح
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الس ي دي  هوبكت وهي تطلع بيدين مرتجف... تتحكم فيه  هوتنفسها مي قادر 

 ..البالستكيه  هالصغير الي لسه بالحافظ

واتصلت على ميهاف الي كانت جالسه على السرير جنب فيصل وتمسح على 

فيصل الحمد هلل الي .. ه احب.. احبه موت .. يا ربي ..) وتقبل جبينه .. راسه 

قلبك .. الحنون .. قلبك الرقيق .. الحمد هلل الي لطف بقلبك .. ردك لي سالم 

ما يعرف ش ي ..قلب مثل قلبك .. الي وسع الجميع بالحب والاهتمام والحب 

بعيد حتى عن .. بعيد عن كل سوء  هقلب ودي احفظ.. من الكذب والزيف 

ان شاء هللا .. وابتسمت بالم .. زوجتك ..  انا ميهاف..انا ..أي مخلوق غيري 

 ..(امول تالقي الس ي دي 

صحت على يد ام فيصل الي ما تدري ش ي هي وعبد العزيز ومريم واريام عن 

 حاله فيصل ويحسبونه انه نايم من املهدئ زي ما قالت لهم ميهاف 

نور  الحمد هلل الي قوم.. ليش كل هالبكاء .. ميهاف ايش فيك  : ام فيصل بقلق

 وما نبين له اننا متوترين ..وحنا الزم نقوى ..عيوني بالسالمه 

... احبه  : هعلى ام فيصل لو درت بالحقيق هميهاف بالم العالم كله وهي خايف

 ..اخاف ..  هما ودي عينه تغمض لحظ.. احبه يا مامتي وخايفه عليه موت 

من الشيطان اعوذ باهلل ..وهللا لو اقولك ما تصدقين  : ام فيصل بتوتر

وجاني .. حسيت ان فيصل بيروح مني ... امس حسيت بش ي غريب ..الرجيم 

 وجلست ادعي له .. وما ارتحت الا ملى صليت الليل .. ضيق كبير 
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ويمكن بعد هللا ان دعاء امه كان سبب في ..ميهاف تفكر في حاال فيصل امس 

وضح لها ..ب بس الي طمنها ان الطبي.. هاستجابه قلبه للصدمات الكهربائي

 ..انه ان شاء هللا راح يصحى قريب 

عبد العزيز كان مع فهد مع الصحفيين والي اكدوا لهم ان السيد فيصل 

وكان فهد حريص انه ينفذ تعليمات املافيا وا يوضح .. استيقظ من الغيبوبه 

فهد كان متكلم مع الانتربول .. ثانيه  هان فيصل تعرض للحقن مر ..أي ش ي 

والانتربول طلب منه الس ي دي وانه .. من غير ما احد يدري  بخصوص الحادث

 النهم متأكدين ان الس ي دي فيه ش ي مهم للمافيا ..الزم يحصل عليه 

دخل عبد العزيز وفهد الجناح وميهاف ابتعدت عن فيصل وجلسوا عبد 

 العزيز وفهد عند فيصل يسلموا عليه ويقرؤ له ادعيه الشفاء 

انها تمسك  هالخوف وهي تشوف رقم امال مي قادر  ميهاف انتبهت للجوال ومن

ومن كثر الارتجاف طاح منها الجوال ... مسكت الجوال  هوبيد مرتجف..الجوال 

وهم مستغربين من ميهاف الي ملت يدينها على ..ونظروا الكل لها ..على الارضيه 

ان الس ي دي ما لقته امال  هخايف...  هصدرها وجلست تبكي من الخوف خايف

 ..وامل كبير انها تالقي خالص فيصل من املافيا .. 

 مين املتصل .. ليش كل هاذا الخوف ..اسم هللا عليك ميهاف  : مريم حضنتها

 اهئ .. اهئ ..امال  : ميهاف ببكاء

 عبد العزيز وفهد وام فيصل ومريم مستغربين من ميهاف 
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 امال فيها ش ي .. عس ى ما شر .. فيها ش ي  : ام فيصل بتوتر

لعزيز تذكر البنت الي كلمها في املصعد وتذكر ان اسمها امال وحاس عبد ا

 فمه من الغرور النه ما كان طايقها من املكامله معها ملى حسبته صحفي 

 ..فيهم ش ي الاهل ..خير ميهاف  : عبد العزيز بادب

 او بنات عمك فيهم ش ي .. سيده ميهاف السيد صالح  : فهد

 خايفه ابي اكلم امال  ...انا ... انا  : ميهاف ببكاء

.. واعطت ميهاف جوالها تتصل ..مريم مسكت جوال ميهاف بس كان متكسر 

 ... هوالخوف مرتبك..ميهاف من الصدمه الي بتعرفها 

 خذت الجوال ومشت بعيد شوي واتصلت على امال بخوف 

 الو  : امال شافت الرقم الغريب

 .. اهئ ..اهئ  : ميهاف ما قدرت تتكلم

اني من اربع ساعات وانا حايسه ..ميهاف قلبي وربي  : على ميهافامال حزنت 

 .. ادور عليه 

علشانها ما لقت الس ي دي ومن غير ..ميهاف حسبت ان امال تكلمها كذا 

 ال اا..اموله ..تكفين ..تكفين .. ال  : شعور اغمي عليها وهي تقول 
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ض على الار  همريم مشت مليهاف هي وام فيصل وشالوا ميهاف الطايح

 وجلسوها على الكنب وهم يحاولون يصحونها 

... ياقلبي ردي على ..ميهاف .. ميهاف وينك ...الو ..الو  : امال بتوتر وارتجاف

 ..اهئ .. اهئ ..الي طلبتيه ... عمري ... ميهاف 

عبد العزيز خاف ان احد من اهلها فيه ش ي ورفع الجوال الطايح ومش ى خارج 

وحس .. كلم وتفاجأ من الصوت املرتجف وهويسمع صوت يت.. من الجناح 

 انه سمع الصوت قبل كذا بس كانه متغير 

 .. الو .. الو : عبد العزيز

 ابي اكلم ميهاف .. ميهاف  : امال ببكاء

 ولكن الغرور يغطي عليه تأثر ببكاء الصوت  هعبد العزيز حنون بقو 

 صار له ش ي طمنيني احد من عائلتكم .. اختي فيكم ش ي .. الو  : عبد العزيز

امال عرفت صوته وانحرجت وقلبت الوان وارتجفت يدها وخافت انه يعرفها 

حنا طيبين .. الاا  : الن صوتها وهي تبكي مخنوق وراح يفتكر صوتها وهي تعبانه

 ايش فيها ... بس ميهاف ... 

 بس ميهاف تعبانه شوي وما تقدر تكلم .. الحمد هلل  : عبد العزيز بارتياح

ربط ان ميهاف ..م النه يبي يعرف اذا كانت هي اموله الي كلمها ووكمل باهتما

 مستخدمه جواله تحسبه جوال امه 
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واذا تأمرين ... وبعدين بتكلمكم .. اخت امال ميهاف بترتاح شوي  : عبد العزيز

 انا بقولها .. ش ي ثاني 

 .. بس ابيها تكلمني ضروري .. عفوا اخوي  : هامال بارتباك بتنهي املكامل

 : بد العزيز ابتسم بقهر وبصوت واطي فيه تهديد خفي حست فيه امالع

 ...قصدي امال .. العفو اخت اموله 

امال بتوتر بس ما حبت تبين مرتبكه وبتحدي واضح اثار الغرور عند عبد 

 اخوي عبد العزيز .. عادي انت زي اخوي  : العزيز

انا ماني .. ب اقولك وانا اح... وهللا وطلعت منت هينه  : عبد العزيز بغرور

انا رجل الاعمال املعروف والسيد عبد ... اخوك عبد العزيز الي كلمتيه قبل 

 العزيز الـ 

.. والزم تعرفين تكلميني  : وكمل بلهجه تقطر من الغرور الي يليق بعبد العزيز

مو اخوي من انت علشان .. وملى توجهين لي باكالم تقولين سيد عبد العزيز 

 ....تقولين اخوي 

 بس عبد العزيز ما كان يعرف امال زين 

 هوهللا انا توجهت بالكالم الخوي عبد العزيز الي هو سمح لي اعتبر : امال بثقه

لكن املغرور الي انا اكلمه الحين ما اعرفه واعتقد ان ما بيننا ... زي اخوي 

 ن واحترامي لفيصل كان عرفت ارد عليك زي هوالوالد.. وانا لوال ميهاف .. كالم 
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 : عبد العزيز يحب التحدي وعجبه ان الشخص الي معه يثير التحدي عنده

طيب والي معك الحين عبد العزيز الـ ويبيك تردين عليه زين علشان هو يعرف 

 يسكتك عدل 

وانا ..هي مي حرب كالميه بيننا  : حبت تنهي املوقف هامال قهرها بهدوء وثق

وانا وعدتك اني ..ياتك عارفه انك متضايق من اني عرفت ش ي من خصوص

وانا ..واتمنى انك تعتبر نفسك ما كلمتني .. راح اعتبر نفس ي ما سمعت ش ي 

اني اعتبرت شخص مغرور .. ارد واقو ل انا اسفه .. حتى بعد كالمك الجارح 

 ..مثلك اخوي 

يعجبني الشخص الي ينسحب من ... هههه  : اربكت امال هعبد العزيز بضحك

 باقل خساير  هاملعرك

.. انا انتظر ميهاف ال ن الي تبيه مني ضروري  : امال قهرها وما حبت تطول 

 مع السالمه .. هاذي باقول  هومن باب الادب والذوق املر 

 مع السالمه  : عبد العزيز

من البدايه وحتى  هامال قفلت وجلست تبكي وهي تلعن غبائها الي ودها بداهي

 (مغرور يحسب الناس عنده وال ش ي .. ) الحين 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 امال ابي اكلم امال  : ام فيصل ومريم صحو ميهاف وكانت متبكه مره وخايفه

 تفضلي كلمي  : مريم مسكت الجوال الي رجعه عبد العزيز واتصلت

امال كانت تبكي وشافت ارقم واترددت ترد او ال وبعدين رفعت الجوال اول ما 

 اسمعت صوت ميهاف 

 ميهاف .. ميهاف الس ي دي معي .. لقيته  : ل ردت بتطمن ميهافاما

وقفت ونست فهد الي كان جالس عند فيصل وعلت  هميهاف من الفرح

.. عندي .. الس ي دي الس ي دي  : بصوتها النها تحسبه خرج مع عبد العزيز

 ...امال .. امال ابيه باسرع وقت ..عنندك 

اصالن احنا جايين .. لك الس ي دي ابشري ياعمري راح اجيب  : امال تهديها

 وراح اجيبه ....مع عدنان الملانيا بعد اسبوع 

 ابيه الحين .. اسبوع ايش يصبرني اسبوع  : ميهاف تقاطعها

من .. وانا عارفه انه مهم لك .. ميهاف انا ما امن الس ي دي عند احد  : امال

خ الس ي دي وانا راح انس.. بس ما راح اعطي الس ي دي احد غيرك .. كالمك 

 ..عندي 

 وهللا ان فرجتي هم عني كبير .. وهللا احبك يا اموله  : تبكي هميهاف بفرح
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وفهد الي يسمع الكالم ... ام فيصل ومريم ماهم فاهمين ش ي من الكالم 

حس بارتياح قوي وهو يحمد ربه ان الامل رجع من جديد في انه .. وفاهم 

يعني .. والرقم هذا في املانيا ..رقم  هالي تركت مع الورق.. يتفاوض مع املافيا 

 املافيا بتنهي املوضوع  ههذا املر 

.. خرج الجميع ما عادا ميهاف الي جلست عند فيصل  همع انتهاء موعد الزيار 

ورفعتها ..املغذي  هومسكت يده الي ما فيها ابر ..وجلست عى السرير جنبه 

شوي وهي من .. وحطت يدها على راس فيصل تمسح عليه .. لوجهه وقبلتها 

غير ما تحس حطت راسها على السرير وهي جالسه على الكرس ي ونامت 

 .. وراسها جنب يده 

 بتتأكد من الحركه 

ابتسم .. اشتاق له فيصل .. وابتسمت بفرحه وعيونها الخضراء تشع ببريق 

 بضعف 

وقامت جلست على .. الحمد هلل لك يارب .. فيصل  : هميهاف بفرح

 ..جبينه وعيونه  السريرجنبه وقبلت

 ..عطشان ابي ماي ..ماي  : فيصل بهمس

وبعدها دخلت .. هميهاف تحركت وجابت له املاء وضغطت على جهاز املناد

 وطلبت منها ميهاف انها تخبر الطبيب بان فيصل صحى .. هاملمرض
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وهللا العظيم .. وحشتني موت .. وحشتني  : جلست ميهاف حنبه على السرير

 اشتقت لك 

 وحشتك موت .. صحيح يا ميهاف  : بتسم بالمفيصل ا

ا واني .. اني احبك .. فوفو عندك شك  : ميهاف نزلت راسها وقبلت جبينه

 فيصل وهللا خفت عليك موت .. اشتاق لك 

وتعيشين ..كان نفس ي انك تبعدين عني ..املشكله انه ما عندي ) فيصل بالم 

لى اني اشوف احد يئذيك انا تمنيت املوت ع.. اذا انت خفتي علي ( حياتك 

 ان ما احد يأذيك  هياميهاف انا كل همي بهذيك اللحظ..

وهمست .. ويسألني اني ما وحشته ..ويقول لي ..ياربي  : هميهاف حضنته بقو 

.. وانت قلبي .. وانت حبيبي .. انت زوجي .. احبك واعشك يا فوفو .. بأذنه 

 انا روحي تفداك .. اق لك كيف ما تبيني اشت... وانت عيوني الي اشوف فيها 

وش .. كل هذا انا  : فيصل بحنان رفع يده بس ما قدر الن التعب بادي عليه

 ..بقيتي لغيري 

 ...انت وبس الي انا ابيه  : ميهاف عارفه انه يلمح االانفصال

 الطبيب  هوبعد ما فحص.. دخل الطبي عليهم وابتعدت ميهاف عنه 

 تاذ فيصل الحمد هلل على سالمتك اس : الطبيب

 واشكر لك اهتمامك بي يا دكتور ..الحمد هلل  : فيصل بصوت ضعيف
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فهل انت على استعدا ..استاذ فيصل سوف اشرح لك حالتك  : الطبيب

 اخبارك  هارى ضرور  هالطبي هالني من الناحي... لسماع ما سأقوله 

 ما به السيد فيصل  : ميهاف بخوف

 .. تكلم ايها الطبيب  : فيصل بهدوء

ونحن اخذنا لك .. انت تعرف انك تعرضت للحقن من قبل املافيا  : طبيبال

 ..زوقمنا ببعض الفحوصات الن قلبك توقف عن النبض .تحليل للدم 

 اكمل ماذا هناك  : فيصل بهم

ولكن من خالل التحليل لوحظ ,,ال اريد ان اجزم القول  هبصراح : الطبيب

.. الاولى  هها قد تكون مضاد للمادوالذي يبدو لي ان..  هجديد هانك حقنت بماد

والفحص الاعصاب اثبت انها في .. ومن ثم زال التشنج ..النك تشنجت بعدها 

 حاله تحسن 

  هفيصل بحزن ابتسم وهو يتذكر كالم الرجل الي كالمه قبل ما يحقنه باالبر 

 ..الن تعلق ..ما بك ساكت  : الطبيب

 ميهاف شافت الهم والحزن بعيون فيصل 

.. انني شفيت تمام من اثار الحقنه الاولى .. ما الذي تريد قوله  : هدوءفيصل ب

 ام ان النهايه قربت 
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حرام الكالم ..اعوذي باهلل فال هللا وال فالك  : ميهاف بشهقه مافهمها الطبيب

 الي تقوله 

 هاملستمر  هوسوف تكون تحت املالحظ.. قمنا به ..الذي قدرنا عليه  : الطبيب

 وانك لم تتعرض ملضاعفات اخرى .. متك لنتأكد من سال ..

ولكنني افضل الخروج من .. مضاعفات اخرى  : فيصل بحزن وهو سرحان

 والرجوع لبالدي .. املستشفى 

 ويجب ان تبقى ..سيد فيصل ليس من مصلحتك الخروج  : الطبيب بثقه

 ونحن التزمنا بشروط املافيا ولم نبلغ أي جهه بتعرضك للحقن .في املستشفى 

 اريام .. مريم ..عبد العزيز ..امي .. والاهل  : يصل بحزن على اهلهف

 ما احد يدري غيري انا وفهد  : ميهاف

وانت س ي فيصل يجب عليك الالتزام ..نحن التزمنا  : الطبيب مو فاهم الكالم

 ..ايضا 

 في املستشفى  هحسنا سوف ابقى تحت الرعايه الصحي : فيصل

 ل حزين وسرحان ونام بعد كذا بهدوء خرج الطبيب من عند فيصل وفيص

الي طلبوا منه تحويل مبلغ مالي ..في هذي الاثناء كان فهد يتواصل مع املافيا 

وانه له .. الي اخذها اليوم  هوقالوا له ان فيصل رح يصحى من اثر الابر ..كبير 

حتى انه ..  هوتعامل معهم بشد..بس فهد ما صدقهم .. كالم مع فيصل 
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وتحديد ..واستغرب اذعان املافيا له .. ي الي تبيه املافيا استخدم الس ي د

 موعد مع اندريه يقابله فيه ومعه الس ي دي 

وعلى ميهاف الي تستنا ..مر الاسبوع ببطء على فيصل الي سرحان طول الوقت 

وعلى فهد الي كثرت الاتصاالت بينه وبين املافيا ..قدوم الس ي دي بفارغ الصبر 

لى اسا انه يودي لهم الس ي دي وهم ويعطونه املضاد ع.. وحدد موعد معهم 

وكان متفق مع ميهاف انه اول ما ..التي تعرض لها فيصل  هالفعال للحقن

ويبعد ..فهد قرر انه يتعامل مع املافيا بنفسه ..يوصل الس ي دي تعطيه اياه 

 بس هو يسايرها علشان يأخذ الس ي دي ..تروح معه  هميهاف الي مصر 

غالل الاسبوع ولم تبدي عليه أي اعراض ولكنه حزين  فيصل هتحسنت صح

 .... وسرحان ومهموم 

في منتصف الاسبوع الثاني من مرض فيصل بعد توقف القلب كان اليوم 

ميهاف كانت تنتظر بفارغ الصبر .. موعد وصول عدنان وامال ومنى الملانيا 

 ..زوجها  هجيت امال ومعها الس ي دي الي بينقض حيا

الكل كان مجتمع امه واخته وبنتها وميهاف وكانوا جالسين  في جناح فيصل

 عند فيصل ويسولفون معه فيصل كان سرحان وهوجالس على السرير 

 انتبهو على صوت عبد العزيز الي دخل ومعه عدنان واخواته 

 ما تشوف شر .. الحمد هلل على السالمه .. السالم عليكم  : عدنان
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 والشر ما يجيك ..سلمك هللا ي : فيصل الي ارتاح لعدنان

 هههه..تصدق وحشتني ..ايشلون اخوي الغالي  : عبد العزيز

 هللا يحفظه .. اكيد هذا فيصل الغالي  : عدنان

وسلموا ..وعلى الجلسه الي على جنب دخلوا البنات الي كانوا متحجبين بس 

 على ام فيصل ومريم واريام 

 الحمد هلل على السالمه  : ميهاف تحضنهم

 هللا يسلمك  : هدوءامال ب

 وايش لون فيصل الحين ..ايشلونك ..هللا يسلمك  : منى

 الحمد هلل بخير  : ميهاف مستغربه هدوء امال

 ..الحمد هلل على السالمه  : ام فيصل

 الاستاذ فيصل  هوالحمد هلل على سالم..ايشلونك ..هللا يسلمك خالتي  : امال

 هللا يحفظه من كل شر ..هللا يسلمك  : ام فيصل معجبه بهدوء امال

 وهللا ان ميهاف وفيصل يستاهلون كل خير ..امين  : منى

امال الي ما احد فاهمه زهي منحرجه وقالبه الوان وكل شوي تتأكد من ان 

 ونازل عل حواجبها ..الحجاب مغطي ذقنها 

 ترى الحجاب من كثر ما تصلحينه بيطيح .. اقول قطعتي نفسك  : منى بهمس
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وان وسرحانه من يوم ما استقبلهم عبد العزيز باملطار وشافته امال قالبه ال

نزل عليها هدوء وتحس ان بطنها بيمغصها ما تدري ليه تحس انه ما يعرف ..

شافت ..بس ملى خلص الجوازات مع عدنان وشاف اسمها .. انها اخت عدنان 

 وحز بنفسها تصرفه ..على وجهه  هالتكشير 

امال اسم هللا عليك ايش فيك اناديك  : ميهاف حطت يدها على كتف امال

 ما تردين علي 

وهللا انه حمل ثقيل وفتحت ..الس ي دي .. انا ... ايه انا  : امال بارتباك ترقع

 وطلعت الس ي دي واعطته ميهاف  هالشنط

علت على وجهها وبخوف ورجاء حضنت امال قدام الكل  هميهاف الي الفرح

 الي مو فاهمين ش ي 

الحين تطمنت عليك والبنات سلموا على .. بنت العم ..ازوج يا هللا ي : عدنان

 ميهاف استأذن 

 خلك شوي ..على وين  : عبد العزيز

 تعرف الوقت تأخر ..ابي اروح للفندق الي حجزت فيه قبل الجي  : عدنان

 بفندق روح للفله حقتي ..ليش تستأجر ..ال ما ارضها يا عدنان  : فيصل

ونبي ..ز سبقك وعرض علي بس انا معي خواتي وهللا ان عبد العزي : عدنان

 نسكن بفندق 
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 ..الن ما عندكم احد ..الفيال ايه انت خذ راحتكم ب : عبد العزيز

 ..ال اخاف نضايق الاهل  : عدنان

شوي الفيال و ..واختي وانا ساكنين بفندق قريب من هنا  هالوالد : فيصل

 يعني ما عندك احد خذ راحتك ..بعيده 

 ...انا حجزت بالفندق و ..ايه بس  : عدنان انحرج

وراح ..انت والاهل ..الفيال البس وال ش ي راح تسكن ب : عبد العزيز يقاطعه

 تحت امركم الفيال اخلي السواق الخاص في 

 تحت امرك الفيال و ..  همشكور يا عدنان على الزيار  : فيصل

مع  هخرج الكل وعبد العزيز وصل عدنان بنفسه للفل همع انتهاء موعد الزيار 

زعل من نفسه مهما ..عبد العزيز من عرف ان امال اخت عدنان ..السواق 

..  هلكنه ندم انه تعامل مع اخت عدنان صديقه بهاذي الطريق...كان غروره 

هو اصال ندمان على طريقته بس ما يقدر يمسك نفسه من الترف بغرور طبع 

 الاولى  هوهي غلطت عليه باملكامل..فيه 

بس كان يضحك وهو ..ما رفع عينه باخواته ..ترامه لعدنان عبد العزيز من اح

 يسمع تعليقات عدنان على تؤامه زي ما يسميهم 
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كانت باللون .. هللفل هخلفي هالي مكونه من طابقين وحديقالفيال دخلوا 

والدور العلوي مكون من ..الدور الارض كله استقبال ومطبخ جانبي..الابيض 

 خمس غرف نوم للضيوف 

 أي ش ي تحتاجه ياعدنان ال يردك الالسانك  : زيز وقف عن البابعبد الع

 وعس ى هللا يقوم فيصل بالسالمه .. ما تقصر يا عبد العزيز  : عدنان

 واصحابها تحت امرك بعد الفيال و .. السواق تحت امرك  : عبد العزيز

 ما يأمر عليك عدو .. ههه هللا يجزاك بالخير  : عدنان

 ال تنس ى تجيب كل الوراق ..شاء هللا يوم الاثنين  موعدنا ان : عبد العزيز

وان شاء هللا نتقابل وارجع لك كل ..معي  هابشر كل الاوراق جاهز  : عدنان

 اموالك 

 وهللا انا الي ماني عارف كيف اشكر وقفتك معي  : عبد العزيز

 \..هههه نفس ي اشوف وجهه نات بعد الطالق  : عدنان بمرح

.. ا صدقت املحامي ملى خبرني انها وقعت الاوراقتصدق اني م : عبد العزيز

 ووافقت على الطالق بسهوله 

لكن خلها تشوف ايش يطلع ..  هاكيد اول ما فكرت في نصف الثرو : عدنان

 لها 
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والاوراق اعتمدت ووقعت .. ما ارتحت الا ملى طلقتها بالثالث  : عبد العزيز

 وهي حاولت انها تتصل فيني بس انا غيرت رقمي ..

 نبي بارتي طالق  : عدنان

 ههههههههه : عبد العزيز وعدنان

 وهللا عليك نكت ..ذي بارتي طالق  هحلو  : عبد العزيز

 .. اقول البارتي مسويها ان شاء هللا مسويها  : عدنان

 توص ي ش ي .. ههه خلنا نرد بالسالمه للريض ويصير خير  : عبد العزيز

 خيرك سابق .. العفو : عدنان

 .. هوهو اخذ له غرف..وجلسوا فيها  هخواته الي اخذوا غرفعدنان طلع ل

بس وجود عبد العزيز نكد ..انها وصلت الس ي دي مليهاف  هامال حست بالراح

 مع انها ما شافت منه أي غلط ..عليها 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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وفي جناح فيصل في املستشفى ميهاف خلعت الحجاب بعد ما خرجوا كل 

وجوين وجلست على الكنب بعد ما ساعدت فيصل على الجلوس جنبها امل

 وجلست تأكله العشاء ..ورتبت املخدات وراه ..

 تكفين خالص ماني قادر اكل  : فيصل

كلها اربع مالعق الي ..الا ايش خالص  : الشربه هميهاف بحزم وهي ترفع ملعق

 .. والسلطه ما تبيها ..شربتها بس 

 ..وبعدين اذا جعت اكل أي ش ي ..  العصير كفايه : فيصل

 ..اعطته العصير اجل تخلص كاسه العصير كلها  : ميهاف بهدوء

 ال ايش كلها شوي بس  : فيصل رفع عيونه باعتراض

وجلست على طرف السرير ..بعد ما خلص العشاء نومه فيصل على السرير 

 جنبه 

 اسه ميهاف قربت منه وقبلت ر ... فيصل مهموم وحزين وسرحان يفكر 

 فيصل عيوني ليش مهموم  : ميهاف

لها  همد يد هفيصل نظر لها وعذبه تعلقها فيه وانها صارت تفهمه من نظر 

 انا بخير .. ما فيني ش ي  : وصوت هامس

تبي  : ميهاف حضنته وسندت راسه على كتفها وطوقته بذراعينها وبهمس حاني

 ش ي ياعيون وقلب ميهاف 
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وكمل . ابي حضن دافئ يلمني .. نك ابي انام بحض : فيصل بسرحان وهم

 .بنفسه

مهما قويت انا انسان ولي ..تعبت وانا امثل دور القوي ..ابي اشعر باالمان ) 

نسيت ..اربع سنوات وانا همي اهلي و انهم بامان .. انا انسان ضعيف ..  هطاق

الن مصير مجهول تزوجت ..رفضت بنت عمي .. او بمعنى اخر تناسيت ..نفس ي 

اقض ي طول ايامي برى السعوديه ..شان ما ارتبط بزوجه واوالد مسيار عل

عبد العزيز شجعته على امريكا علشان احافظ .. علشان يكونن اهلي بامان ..

الي من  هقسيت على ميهاف النها الوحيد.. عليه ويمسك اهلي من بعدي 

 بالرغم من ضني الس ئ فيها حميتها اربع..وحده تعلقت فيها بجنون  هشفتها مر 

اني ما قدرت على  هوملكتني لدرج.. غصب عني حبيتها .. سنوات وهي ما تدري 

الن بعدها انا .. بس الضاهر ان حظها حلو ..ابعادها وخيرتها انها تعيش معي 

يمكن تتزوج رجل ثاني يسعدها ويعوضها عن الي شافته ..دخلت في غيبوبه 

معقوله احد ..  من غير تضايق وهو يتخيل ميهاف زوجه لرجل غيره.. مني 

 (غيري بيتزوجها ويقبلها ويعانقها تكون ام الوالده

 تبين اغطيك ..بردان حبيبي  : ميهاف حست فيه يرتجف بين ذراعيها

فيصل سند راسه اكثر على كتفها وهي اسندت خدها على راسه وجلست 

 تقراء عليه ايات الشفاء من القران الكريم الين نامت من التعب 

 ويذكر الحوار الي بينهم  هلس يفكر بالرجل الي حقنه الابر فيصل ما نام وج
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 وانا احمل اليك رساله من السيد اندريه .. انت السيد فيصل  : الرجل

فانا ال املك الس ي ..قل للسيد اندريه ان يكف عن مالحقتي  : فيصل بغضب

 دي الذي يريد 

بيلك كما زوسوف يترك في حال س.السيد اندريه مصر على الس ي دي  : الرجل

تأكد لك صدق نواياه في تسليمك املضاد  هنه يريد ان يقوم باول خطو 

 التي حقنت فيها  هالخاص باملاد

 ..ال اريد منه ش ي  : فيصل بغضب

 الرجل الي سمع صراخ ميهاف املبحوح وطلب من الرجل الثاني يسكتها 

شهر  هملد هولك مهل.. عذرني فسأعيطك الحقنه الاولى من املضاد  : الرجل

وسيكون املوعد في يوم السبت أي بعد ... لتسلم الس ي دي للسيد اندريه 

 او تموت ..وعندها يايسلم الس ي دي .. اسبوعين من الان 

 ..ماذا تقول  : فيصل بغضب

سوف يتوقف قلبك عن النبض وبما انك في املستشفى فسيتم  : الرجل

د اسبوعين وال انك الثانيه من املضاد البد ان تؤخذ بع هوالجرع.. انقاذك 

 وستحقن باملضاد ..تسلم الس ي دي ..املوعد بعد اسبوعين .. سوف تموت 

وهو  هفيصل يحاول يبعد الرجل عنه ولكن كان ارجل قد حقن فيصل باالبر 

 الي بيقابلهم فيه فيصل .. ينقله العنوان 
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 من الذكر ى وصحت ميهاف على حركته  هارتجف فيصل يقو 

 فيك ش ي ... و فوفو قلب : ميهاف بخوف

 بس فيصل منعها بيده ..وجات بتقوم تجيب له ماي تحسبه عطشان 

وسند راسه على ... ما كفاني حضنك ياميهاف  : رفع عيونه وابتسم بحزن 

 ضميني لك حيل ..  هكتفها وهويسمع دقات قلبها السريع

 ودفنت وجهها في شعره .. هميهاف خافت على فيصل وشدته لها بقو 

 انا بجيب لك ماي .. انا كلي لك .. انا كلي لك يا فوفو  : ميهاف بهمس

فيصل بهمس وهو يسمع دقات قلبها الي تعيشه بعالم ثاني من الامان والحريه 

واصحيك بنص الليل واقول ما كفاني ...ابي انام بحضنك  : والاطمئنان

 حضنك ضمني لك حيل 

 لين ما حست انه نام  هميهاف اوجعها كالم فيصل وضمته بقو 

وودع الجميع ..عرف ان نهايته قربت .. في اليوم املحدد لذهاب فيصل للمافيا 

بعد ان رجعت امه ومريم واريام للرياض وعبد العزيز كان مشغول في تسويت 

 اموره مع عدنان 

ميهاف كانت جالسه بالفندق مع فيصل الي خرج من املستشفى بعد ان 

 ..اطمئن الطبيب على سالمته 
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ان شاء هللا وانا راح ارجع بعد . الليله  هالخاص هعي بالطيار راح ترج : فيصل

 كم يوم 

ميهاف كانت سرحانه الن فهد اكد لها انه اتفق مع املافيا وقال لهم انه راح 

يتفاوض معهم بدل فيصل وراح يسلمهم الس ي دي وهم راح يسلموه املضاد 

 ..د لفيصل وميهاف اصرت على فهد انها تروح معه علشان تجيب املضا

 ..وين الناس الحلوه  : فيصل انحنى على ميهاف وقبل جبينها

 ..فيصل ليش ما ترجع معي .. انا وين بروح يعني .. هاه  : ميهاف بتوتر

 ال انا عندي شغل ( لو تعرفين ان هذا اخر يوم تشوفيني فيه | )فيصل بهدوء 

افيا ما هم حتى امل.. ميهاف ما تدري انه بيروح للمافيا بس حاسه انه فيه ش ي 

واملضاد راح يسلمونه ... كان كل همهم الس ي دي .. دارين ان فيصل بيجي 

 ..فيصل  هملدير اعمال فيصل ومعه زوج

فيصل وقف قدام ميهاف ورفعها فوق له مسح على شعرها الاشقر الحريري 

 وتابع رحله املسح على جبينها وعيونها وخدودها وشفايفها 

 ميهاف ارتجفت من ملست فيصل 

 ..ميهاف ارفعي عيونك وطالعي فيني  : فيصل بحنان وانفاسه على وجهها

 ميهاف رفعت عيونها وطالعت فيه 
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ان عيونك ..تصدقيني لو قلت لك  : فيصل الي دوخه جمال عيونها الخضراء

ولو قالو لي ايش اخر ش ي تمنى تشوفه قبل ما .. اجمل عيون شافتها عيوني 

  كان قلت عيونها الخضراء..تموت 

وسالت الدموع منها من غير ..ومسك وجهها بين يدينه وانحنى يقبل عيونها 

 شعور 

 ..املوت  هانت ليش تجيب سير  : ميهاف ببكاء

فيصل امله دموعها وسوى الي كان نفسه يسويه من يوم عرف ميهاف مسح 

 له  هدموعها بشفايفه وهو يحضنها بقو 

انك تستمرين في ..ر لي ش ي انه لوصا... ميهاف توعديني انه  : فيصل بثبات

 وتتزو.. حياتك 

ال ال التقول كذا حرام عليك تذبحني  : ميهاف قاطعته بيدها على شفايف

 ليش .. انت ليش كذا ..كالمك يقتلني 

 .. انت تستاهلين كل خير ..  هميهاف انا اتمنى لك السعاد : هفيصل ضمه بقو 

 ويقلل من قيمه حبي لك  وكالمك يجرحني..احبك وهللا العظيم احبك  : ميهاف

 ما عاش من يقلل من قيمه حبك  : فيصل مسك وجهها بيدينه

 انت ليش قاس ي ..ال تقول كذا عليك  : ميهاف
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فيصل بهم وحزن يودع ميهاف وهو عارف ان اللسبوعين خلصوا وانه لو 

وانا ما .. انت ملكت قلب وعقل فيصل  : صدق كالم املافيا راح يموت وينتهي

 من بعدي  هانا ابيك تعيشين سعيد.. قللت بححبك

 ..ليش ما تقول معي .. ال ليش تقول من بعدي  : الم هميهاف بصرخ

فيصل بهدوء ضم ميهاف له وهو يوزع قبالته على وجهها وعيونها وخدودها 

 قرب وانا الزم اوصلك بنفس ي مع السواق  هموعد الطيار  : وشفايفها

ل النها مواعده بنات عمها مع وقبلت راسه وتصرف فيص هميهاف ضمته بقو 

ال تتعب  : عدنان يجون ياخذونها من املطار وراح تروح بعدها مع فهد للمافيا

 نفسك انت ارتاح انا بروح لحالي 

 فيصل وصلها لين املطار وبعدها راح للعنوان الي طلبوه املافيا فيه 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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ن امال كانت تعبانه شوي من الصداع الي عدنان وصل وكانت معه منى ال 

جاه طول امس وهي تتفق مع ميهاف على كل ش ي بعد ما خبرتها انها بتروح مع 

واما طلبت تروح معها بس رفضت الن املافيا .. فهد تجيب عالج فيصل 

 لوحدها ونامت من التعب الفيال يتعاملون مع فهد ومعها بس وجلست ب
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بخصوص بعض ممتالكت فيصل ..ال الفين عبد العزيز كان محتاج اوراق م

بعد ماكلم فيصل وقاله انها ..بيأخذها  هعليها طلب شراء وكان بيروح للفل..

 فيصل  هبغرفالفيال ب

عدنان كانت .. هعبدالعزيز اتصل يسلم على عدنان وبيستأذنه يدخل الغرف

 ميهاف انه ما يقول ش ي لفيصل او عبد العزيز  همحرص

 وينك ما شفتك من امس ..عدنان ايشلونك  : عبد العزيز

وهللا مشاغل تعرف التؤام ومتطالباتهم الي ما ..الحمد هلل  : عدنان يصرف

 تنتهي 

 يعني املفروض توسع صدرك ..ههه تراه كلها اختين  : عبد العزيز

وهللا لو عندك خوات .. ههه ايش عليك ما عندك احد اصغر منك  : عدنان

 ..اصغر منك ليهبلون فيك 

 ..ههه عاد انت قدها ياعدنان  : لعزيزعبد ا

ايه والدليل اني من صبح هللا خير وللحين وانا ادور باالسواق  : عدنان بغيض

 لس ى بيمرون املطعم بيتعشون .. وال ازيدك من الشعر بيت ..واملشاوير

هللا يعينك  : هفرح ملى عرف انهم برى الفلالفيال عبد العزيز الي كان جنب 

 ..اشوفك على خير ..

 مع السالمه  : عدنان
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الفيال بعيد عن  همافيها احد ووقف السيار الفيال عبد العزيز حس بارتياح ان 

فيصل ودخل الغرفه وفتح النور  هوطلع لغرفالفيال ودخل الفيال ومش ى لين 

 وجلس على املكتب الجانبي يدور في الوراق 

رفته بغرفتها وحست بحركه غريبه نهايه املمر الن غ هامال كانت منسدح

جلست ترتجف ..وخافت انه يكون حرامي ..البنات عن السلم حست بخوف 

وما لقت الا ...وقفت وتدور ش ي بالغرفه ..من الخوف وما تدري ايش تسوي 

وزاد الرعب ملى طلعت ..واخذتها ..على جنب  هبتحف همعلق هصغير  هعصاي

حركه  ومشت بشويش وسمعت.. الي بنهايه املمر نورها شغال  هوشافت الغرف

 بالغرفه 

وهو على طول جاء على باله املافيا .. عبد العزيز حس باحد يمش ي في املمر 

فيصل من  هكان فيه باب لغرف..النه متأكد انه ماراح يتركوا عايلته كذا 

 الجنب يطلع على املمر 

وفكرت انها ..من الباب وشافت املفتاح على الباب من برى  هامال كانت قريب

 الفيال بسرعه على الحرامي لين ما يجي احد او حتى تطلع من لو سكرت الباب 

وثبتت .. هفاجأتها يد قويه امسكت بذراعها ولفتها بقو ..وهي تلف جهه الباب 

الا .. وجات بتصرخ ..وطاحت منها العصايه ..يده الثانيه عنقها على الجدار 

 اليد كتمت على فمها 
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افيا تعامل مع املوقف بسرعه عبد العزيز من الخوف انه يكون احد رجال امل

 من انت وماذا تريد  : وتكلم باملاني

والي زاد التوتر عنده ...  هعبد العزيز حس بارتجاف الشخص الي ماسك بعنق

والدموع الي ببلت يده الي ماسكه على .. امللمس الناعم للعنق الي ماسكه 

 فمها 

لدموع الي نازله والي زاد توتره ا..  هبدء يحس بان الشخص الي ماسكه وحد

 على خدها وملست يده الي على فمها 

 خذ الي تبي بس ال تقتلني ..ال تقتلني .. اهئ. اهئ ..ال تقتلني .. يمه  : امال بخوف

وتبكي ..وامال كانت مغمضه عيونها ..عبد العزيز لس ى ما صحى من الصدمه 

نتم مين ا : عبد العزيز كان اول من صحى... وما شافت الشخص الي ما سكاها 

 وايش تسوين هنا .. 

 انتم مين وايش تبي .. انا امال .. انا  : انه ماهو املاني هامال فتحت عيونه بفرح

انت امال  : عبد العزيز الاسم الي سمعه فوقه من الصدمه اكثر واكثر وبهدوء

 اها الاخت اموله ..

بد انت ع... انت  : الي بعيونها اقلبت لسواد وخوف حقيقي هامال الفرح

 العزيز 

 ..عبد العزيز الي رفع يده عنها بسرعه وبعد عنها شوي واعطاه ظهره 
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قلت لك ملى تخاطبيني  : عبد العزيز بغرور النه طبع ما يقدر يستغني عنه

 قولي السيد عبد العزيز ..

 هبس مي قادر  هامال انحرجت وقلبت الوان وتبي تتحرك وتروح للغرف

 الخوف شل حركتها هالصدمه 

 ليش ماخذه عصايه معك  : لعزيز انحنى ومسك العصايه املرميهعبد ا

 تتحرك من الصدمه  هامال بتتحرك بس ما قدرت رجلينها مي قادر 

عبد العزيز استغرب انها ما تحركت وما استوعب انها تحت تأثير الصدمه 

يعني الزم تحس على نفسها ..انقهر من تصرفها يعني بما انه اعطاه ظهره 

 نه وتمش ي بعيد ع

الا حتى .. الظاهر انه مو لسانك الطويل بس  : عبد العزيز بعصبيه لف جهتها

 .. وهويأشر على العصايه الي معه ..يدك طويله 

وفمها مفتوح وترتجف  هقرب منه عبد العزيز ملى حس ان نظراتها مفتوح

 ..وهي مستنده على الجدار ..

لكن الجمال الي شافه . .قرب عبد العزيز اكثر وما حب انه يطول النظر فيها 

بخوف شدته من غير  هالعيون العسليه املفتوح..قدامه اسكته هذي املره 

 هوالا البشر ..وال الشفايف امللينه الورديه .. الشامه الي الحظها على خدها 

والبيجامه الورديه ... والا الشعر الاسود الي متناثر حولها ..البيضاء  هالصافي
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 هما استغرقت ثواني قليل هالنظر .. وده وقميص عالقي من السينزا ببنطلون برم

علشان ..حتى وهو في امريكا تزوج ..الن عبد العزيز ما يحب ينظر في الحرام .. 

بس هو اعطاء .. تخونه  هلكن حس ان نظراته الول مر .. ما يوقع في الحرام 

 .وقف جنبها وعينه على الارض .. عذر لنفسه انها خايفه مومصدومه 

الناعم بصراحه من مواقفها معه ما تخيل انها .لعزيز الي سحره جمالها عبد ا

 ..والجمال الناعم  هانسانه بكل هالرق

 ..فيك ش ي ردي علي .. امال  : عبد العزيز

امال من القهر والصدمه طاحت على الارض وجلست تبكي من الرعب ان عبد 

والحرامي ... خنقها وال مو شافها وبس ال مسك عنقها وكان بي..العزيز شافها 

 .. طلع عبد العزيز ..الي تخيلته 

.. ضمت رجلينها وحطت راسها على ركبها وتناثر حولها شعرها الاسود الحريري 

 وجلست تبكي 

خالص ما له داعي كل  : عبد العزيز ما يحب الدموع النها تضعفه كثير

 انا كنت باخذ اوراق وامش ي .. انا ما قصدت اخوفك ... هالبكاء 

ثانيا  هالنه يعتبرها محرمه عليه اوال خيانه لصديق..و قادر يمسكها يقومها وم

 موقفها املحرج وصوت بكائها  هومو هاين علي..

 وهو معطيها ظهره يستناه تسكت علشان يكلمها  هوقف بحير 
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وصوت خطوات تصعد ... يفتح الفيال الا فجأه سمعوا الاثنين صوت الباب 

 ... وتقترب اكثر ... الدرج 

عبد العزيز رجع نظره المال ومن غير شعور انحنى ورفعها بين ذراعيه ودخل 

 بخوف ..واغلق الباب خلفه  هالغرف

امال ابتعدت عنه .. امال جات بتصرخ بس عبد العزيز مسك فمها بيده 

بس عبد العزيز مسكها من الخلف وثبتها .. وحاولت انها تصرخ باعلى صوت 

 ... مها بيد وهو والثانيه سكر فيها ف

ومعه بء الخوف الحقيقي على عبد العزيز الذي .. صوت الخطوات يقترب 

تعرف ان مشوار اخوها ومنى سيأخذ ..وامال التي .. اصبح يخاف من املافيا 

 هكما ان عدنان يحب ان يعلن عن دخوله بمرح صاخب كالعاد...وقت طويل 

القادمه ووقف بهدوء وخوف من صوت الخطوات .. هاستكنت من الحرك..

ولتفتت وراها لتبحث عن عبد العزيز ..وفجأه شعرت بانها تقف لوحدها ..

 ...ولكنها لم تراه 

 ..... هوصرخت بقو ... نظرت بخوف للباب الذ ي فتح 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 البارت الخامس والعشرون 

 

 اوعدني انك ما تروح 

 اوعدني ابقى لك وطن 

 تحن ان غبت الزم لي 

 لو طالت الغيبه زمن 

 شفت ضحكتي غابت سنين 

 والنفس ضيعها الحنين 

 ويني يا انا ؟: اسألني

 واضم صورتك بعنا 

 عمري ما رجع ؟ : انادي

 واسمع صدى صوتي بوجع 

 غايب لك اكثر من شهر 

 والعين تعبها السهر 
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 والروح ذوبها السهاد 

 والقلب مات من البعاد 

 

 

 

 

 ..ل الى الشخص الذي يتحدث معه كان يستمع بهدوء قات

 نعم سيد فيصل لقد تم تغيير املوعد  : ....

ولكن املوعد الذي حدده لي الرجل الذي حقنني من املفترض ان  : فيصل

 ...وقد ذهبت ولم اجد احد ... يكون اليوم 

 ان املوعد تأجل الى ليومين ... حسب ما علمت من معاون السيد اندريه  : .....

خالل الاسبوعين  هانني اذا لم اخذ الحقن..ولكن الرجل اكد لي  : رفيصل بتوت

 واليوم هو اخر يوم من الاسبوعين .. قد اتعرض للموت 

ولكن يبدو ان التوتر اشكل ...شهر هسيد فيصل لقد اخبرك ان لك مهل : .......

 ...شهر كامل  هالنه اعطاك مهل... عليك فهم السيد اندريه 

 ..وهذا ما يقلقني ..ولكن اشترط وجود الس ي دي ..ك قد يكون كذل : فيصل
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لقد ... ان السيد اندريه حريص على الس ي دي كثيرا .. اصدقك القول  : ......

 ولكن اصبح الضغط عليه كبيرا ..ابتزك بما فيه الكفايه 

 ...من اين نأتي له بس يدي حرق قبل اربع سنوات  : فيصل تنهد

ان السيد اندريه تحت الضغط القوي ..ى اخر  هاصدقك القول مر  : ......

 ....قد يلجأ السلوب اخر معك ..الذي يتعرض له 

 ؟؟.ماذا تقصد باسلوب اخر  : فيصل بخوف

ما حدث الحد اصدقائي من العمالء الذين ..ارجو ان ال يحدث لك  : ......

 يعملون باالنتربول 

 اخبرني ... ماذا حدث له  : فيصل بخوف حقيقي

زوجته ..عائلته  همقابل حيا.. جبره على تسليم امللفات التي بحوزته لقد ا : ...

 وولده 

 .. هالا العائل..  هال الا العائل : فيصل بخوف

ارجو ان ال تتهاون .... سيد فيصل هل شددت الحراسه على العائله  : .....

 بالسيد اندريه ابدا 

بت قبل قليل وزوجتي ذه..لقد ارسلت والدتي واختي الى الرياض  : فيصل

ولم يتبقى سوء اخي والذي على الارجح انه سيسافر الى امريكا غدا ..للرياض 

.. 
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اطلب منهم عدم الخروج من املنزل الاسبوعين ..اذا تأكد من سالمتهم  : ......

 ...القادمين قدر املستطاع 

 انني اعتمد عليك وعلى الانتربول .. وبعد هللا ... انا رجل مومن باهلل  : فيصل

 ..املخدرات تلك  هبشبك هوالاطاح..  هاملضاد هفي مساعدتي على اخذ املاد

سوف تعرض للسيد اندريه الس ي دي املدعم برقم سري  هحسب الخط : .......

 هبالوقت حتى يجعل رجاله يقومون بفك الرموز السري هوسوف تماطل...

 هاملضاد هوفي هذا الاثناء اطلب انت املاد.. وهذا سيعطينا بعض الوقت ..

  هاملضاد هوحقنك باملاد,, هحتى نتمكن من املداهم

 ..اتمنى ان كل املخططات تتم حسب ما اردنا  : فيصل

 هاذا اودعك سيد فيصل الى ان ارسل لك موعد وصول السيد اندري : .......

 الملانيا 

 انا في الانتظار  : فيصل

لعمل مع رجال فيصل قفل الخط مع العميل السري الذي عينه الانتربول ل

 هوهو الان مع تواصل مع فيصل والذي اخبر الانتربول بالقص.. السيد اندريه 

 ...بعد استيقاظه من الغيبوبه  هكامل

 ...فيصل امر السايق يرجع فيه للفندق الي يسكن فيه 

 وفي هذا الاثناء كان فهد وميهاف وعدنان ومنى جالسين في مقهى 
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 ..قلبي يقول لي فيه ش ي ..وهللا ماني متطمن  : فهد بتوتر

 ..صار ش ي جديد .. وليش هالكالم  : ميهاف بخوف

وانا ... انه بيجي الملانيا بعد يومين  هالسيد اندريه خبرني مساعد : فهد

 استغربت تأخر السيد اندريه مع انه كان حريص على الس ي دي كثير 

 ...يعني راح نستنى يومين على اعصابنا ..طيب والحل  : عدنان

 وطيب فيصل لو درى ان ميهاف ما رجعت الرياض  : ىمن

اخاف اكلم مامتي ... وهللا هذا الي مخوفني ما ادري ايش اسوي  : ميهاف بتوتر

 واقول لها اني في الرياض وقولي لفيصل ما يصدق 

الا بعد ..وانك ما راح ترجعي القصر ..قولي انك عند صالح  هعندي فكر  : منى

 كم يوم 

 ..من املانيا  هكيف يعني ممكن انه يعرف ان املكامل.. كلمها طيب لو  : عدنان

مع عدنان احسن لنا .. ميهاف اسمعي شوري وارجعي الرياض  هسيد : فهد

 ..واعطيني الس ي دي وانا راح اوصله لهم 

وانا الي بجيب املضاد ..ال مستحيل الس ي دي راح يضل معي  : ميهاف برعب

 ....انا ابي اساعد فيصل .. معي 

ميهاف انت خطر .. كالمه منطقي ..ميهاف انا مع فهد  : منى تقاطعها بهدوء

 ..عليك املافيا 
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 ال تعرضين حياتك للخطر ... وانا اايدهم بعد...كالم منى وفهد صحيح  : عدنان

ولو صار له ش ي ومات انا ابي .. مستحيل اتخلى عن فيصل  : ميهاف باصرار

 ...اموت معه 

بس اسمحي لي انت .. ه ميهاف ايش جاب سيرت املوت تعوذي باهلل سيد : فهد

انهم ينتقمون منه باستخدامك  هكبير  هحرم السيد فيصل وراح يلقونها فرص

.. 

يا ميهاف ممكن تتعرضين  هصراح : عدنان بحزم صارم مع انه دايم مرح

يعني ..  هالحظي انك امراء... ساعتها وش بتسوين ... لالعتداء من رجال املافيا 

 ....حتاج اقولك ايش يمكن يسون فيك ما ي

انتم انظرو للجزء املليان من ..ال ال تحاولون تثبطوني  : ميهاف تنفض راسها

 ..و ..يمكن اروح واجيب املضاد وفيصل يصير طيب .. هالكاس

علشان لو صار ش ي يكون ... املافيا مي سهله وانا افكر انسخ الس ي دي  : فهد

 الثانيه نعطيها لهم  هنسخوال..  هالاصلي هعندنا النسخ

 .. والنسخه الثانيه معها ..امال قالت لي انها نسخته  : ميهاف

هو .. انه يأخذ الس ي دي من ميهاف ويروح لحاله  هفهد طرء على باله فكر 

بس راح ..اصال يفكر في كذا من اول بس ميهاف رفضت تعطيه الس ي دي 
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املهم انه ينقذ فيصل ..  هيتفق مع عدنان انه يوصله الس ي دي باي طريق

 ويحافظ على عائلته 

وراح اراجع معه بعض الاوراق .. طيب انا برجع للفندق للسيد فيصل  : فهد

 ويكون بيننا اتصال في حال استجد أي امر .. والاعمال 

واذا احتجت ش ي حنا ساكنين في فله السيد ..اكيد استاذ فهد  : عدنان

 سرع وقت يعني أي امر طارئ ممكن تجي با.. فيصل 

واتمنى ان املافيا تقدم .. سيد فهد اتمنى انك تخبرني باي ش ي : ميهاف بصدق

  هاملوعد وهللا يومين كثير 

 .. انا بحاول اشغل السيد فيصل علشان ما يحس باي ش ي  : فهد

ال تجهده واذا تعب وده ... السيد فيصل امانه عندك يافهد  : ميهاف باهتمام

ليش ما ارجع لفيصل واقو ل اني غيرت ..  اقول والا ..... للمستشفى على طول 

 رايي وما ابي ارجع الرياض 

وراح ترجعين وبيحرص انك ترجعي .. ال كذا فيصل ماراح يرض ى  : عدنان

 ... هبنفسه هاذي املر 

وانت ردي على ..وفيصل ما راح يحس .. الفيال انت راح تجي معنا  : منى

 الجوال على انك عند صالح 

 او سئل أي من املوظفين هناك ..ئل السواق واذا س : فهد
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... وانت راح تعرف تجاوب ..هاذا شغلك انت را ح تسئل وهو يامرك  : ميهاف

 اا ما السواق انا بقوله ان صالح استقبلني 

 بس انا ما تعودت اكذب على السيد فيصل  : فهد بتوتر

 بس حياته مهمه عندي ... وال انا .. وال انا  : ميهاف بتوتر

 هللا يعدي الامور على خير  : هد بهدوءف

وعبد ,,مع فيصل واملافيا والسيده ميهاف ..وقف ومش ى برى املقهى وتفكيره 

 ...العزيز 

وينتظرون الين ما تنحل .. ميهاف ومنى وعدنان قرروا نهم يرجعون للفله 

  هوتوجهوا للفل..الامور 

فين من صوت وخاي هكان عبد العزيز وامال جالسين بالغرفالفيال وفي 

 الخطوات الي توقفت عند الباب 

ومعه بدء الخوف الحقيقي على عبد العزيز الذي .. صوت الخطوات يقترب 

تعرف ان مشوار اخوها ومنى سيأخذ ..وامال التي .. اصبح يخاف من املافيا 

 هكما ان عدنان يحب ان يعلن عن دخوله بمرح صاخب كالعاد...وقت طويل 

 ووقف بهدوء وخوف من صوت الخطوات القادمه.. هاستكنت من الحرك..
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ولتفتت وراها لتبحث عن عبد العزيز ..وفجأه شعرت بانها تقف لوحدها ..

 ...ولكنها لم تراه 

 .....  هوصرخت بقو ... نظرت بخوف للباب الذ ي فتح 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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 ..... هوصرخت بقو ... نظرت بخوف للباب الذ ي فتح 

 وهو يتحدث باملانيه لم تفهمها  هوهي ترى الحارس الاملاني الذي دخل بسرع

ودخل بعده عبد العزيز الذي خرج من الباب الجانبي وعرف انه الحارس 

 ودخل بعده وهو يتكلم 

 ..ماذا تفعل هنا  : عبد العزيز

عبد العزيز الذي دخل بسرعه و سحب امال  هالحارس الذي انتبه لحرك

 ال تبان للحارس  خلف ظهره حتى

 اردت الاطمئنان ان كل ش ي بخير.. سيد عبد العزيز  : الحارس بارتياح

وامال كانت لوحدها ... الفيال عبد العزيز انقهر الن الحارس طالع فوق في 

 ومن طلب منك الصعود العلى  : يعني كيف يتصرف ويطلع
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نان قد وكنت اعرف ان السيد عد.. لقد سمعت اصوات في الداخل  : الحارس

 الن احد خواته لم تذهب معهم .. الفيال خرج وامرني ان اهتم ب

 ملاذا لم تبحث في الاسفل... وملاذا صعدت الى الاعلى  : عبد العزيز

 السيد فيصل  هشغاله في غرف هالني رايت الانار  : الحارس

 حسنا يمكنك الانصراف الان  : عبد العزيز ما حس باالرتياح للحارس

 حارس عبد العزيز كان معطي امال ظهره وتكلم بصوت هادي بعد ما طلع ال

 ...امال ارجعي لغرفتك  : عبد العزيز

 ..............: امال

 عبد العزيز طول وهو ينتظر 

 هممكن تطلعي من الغرف.. لو سمحت  : (اللهم طولك ياروح ) عبد العزيز 

 علشان باقفلها وباخرج بسرعه 

مال من الصدمه والخوف ومن شوفه الحارس الي ما يعرفه عبد العزيز ان ا

لدرجه انه بدء يغمي .. وبدء الخوف يسيطر عليها...الدم نشف في عروقها ... 

وما فهمت ش ي من .. عليها وهي تسمع الكالم الي بين الحارس وعبد العزيز

وخافت ان الحارس يقول ش ي لعدنان ... الكالم بس سمعت اسم عدنان 

امال ارجعي <<سمعت اخر كلمه قاله عبد العزيز ..ومع التفكير املرعب ..

و الخوف سيطر عليها ولقت ان الدنيا ,,,بس رجولها ما طاوعتها ... لغرفتك 
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وانهارت على الارض وهي تسمع كلمه ... والرؤيه تختفي ... بدت تسود في وجهها 

  هوباخرج بسرع<<  هالاخير 

على الارض  هها طايحلفى وراه وشاف... عبد العزيز ملى سمع صوت ش ي طاح 

 هعلي هياربي ما يقدر يمسكها النها محرم.. واحتار ايش يسوي ..مغمى عليها 

 جلس جنبها ونادى .. يتركها كذا  هوانسانيته ما تخلي..

 ..امال ردي علي ... تسمعيني ..امال .. امال  : عبد العزيز

وهزها شوي . .ومد يده وحرك كتفها ... عبد العزيز استغفر هللا يارب سامحني 

 ...بس امال ما تحركت ..

 يعني عادي لو مسكتها ..عبد العزيز راح اعتبر نفس ي منقذ والا طبيب 

ومش ى فيها الول غرفه في املمر جنب ... عبد العزيز انحنى وحملها بين ذراعينه 

 ..  هالدرج والي كانت مفتوح

.. جنب ولم شعرها على ..حط مخدات خلفها ..مددها على السرير بهدوء و

وحاول انه ..وجاب شويه عطر ورش منه شوي على منديل وقربه من انفها 

 ... يصحيها

انت .. اصحي .. امال .. امال  : عبد العزيز ربت بشويش على خدها وهو يناديها

 ... ما في ش ي.. طيبه ..
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ورش مره ثانيه شويه .. ورجع مره ثانيه ومسح على وجهها بمنديل مبلل بمويه 

 على منديل وحاول انه يصحيها  هطر الي على التسريحعطر من الع

و بدت عينها العسليه ..وهو يشوف راسها يتحرك بشويش ..وحس بارتياح 

 ..تفتح ..

 ..امال شافت الابتسامه على وجهه .. ابتسم انها بخير  هعبد العزيز من الفرح

بتسم وي.. جنبها ..وهي تشوفه جالس على طرف السرير ..وفتحت عيونها اكثر 

.. 

وهي تتخيل كيف شعرها الي .. وانرعبت وقلب وجهها الوان ..امال خافت 

مستنده على طرف السرير وشاده  هويد عبد العزيز الثاني.. مبعثر حولينها 

عليه من غير قصد الن شعرها تحت اللحاف الي هو ماسكه علشان ما 

  هيمسكها مباشر 

 علشان شعري يأملني .. .ممكن تبعد عن اللحاف شوي  : امال بصوت خافت

وان وجهه ..عبد العزيز انتبه ليده الي فوق اللحاف ومسنوده على السرير 

 النه شاد الشعر تحتها ..  هامال مشدود لهذي الجه

وشال يده عن اللحاف ...وادبها .. على برئتها ..عبد العزيز بهدوء ابتسم 

 واعتدل راسها ..
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...) والحنون في نفس الوقت ... ر لحظه غريبه تمر على عبد العزيز املغرو 

.. وتطلب مني بأدب اني اشيل يدي ..شعرها  همن شد..الالم الشديد  همحتمل

وما فكرت اكلمه .. هكان زحزت يده بسرع..وهللا لو انا احد شاد على شعري 

 ( حتى 

 هعبد العزيز الغامض هامال سحبت اللحاف وغطت وجهها بالكامل من نظر 

  هواملغرور ..

بسرعه وهي  هانفتح الباب وصوت منى الي دخلت الغرف..  هذي اللحظوفي ه

 تركض 

 ..انا ال..هههه .. يا عدنانوه ..سبقتك .. ههههه سبقتك  : منى وهي تلهث

منى .. هوما كملت كالمها وهي تشوف املنظر الي قدامها والي صدمها بقو 

على ..ل وهي تشوف اما..طيرت عيونها وجات بتصرخ ...  هشخصيه حساسه مر 

 وينظر فيها .. ويبتسم ..وعبد العزيز جالس على الطرف .. السرير 

 الاثنين لفوا جهه منى والخوف باين عليهم 

والصدمه ..يرفع عينه بمنى وصدمه انها تشبهه امال حيل  هعبد العزيز اول مر 

 انه جالس على سرير امال وصوت عدنان يرقى الدرج .. هالكبير 

ويدينها تترتجف .. وجهها صار من غير لون ... بتقوم  امال شالت اللحاف عنها

 .. والصدمه .. من الخوف 
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 ..منى كان تصرفها سريع النها قفلت االباب قبل دخول عدنان 

تقولين ادخل الاكياس وتطلعين قبلي الزم .. هههه يا الغشاش : عدنان بمرح

 ... افتحي الباب ليش قفلتيه ... نعيد من جديد

وتحمد ربها ان ميهاف دخلت .. ف الي بيعرف عنها عبد العزيز منى تفكر بميها

ومنى نزلت تشيل الاغراض مع عدنان وسوت ... غرفتها وسكرت الباب عليها 

وفكرت بعدنان الي يمكن .. سباق معه مين يدخل اول ويخبر امال عن ميهاف 

 ...يموت لو شاف صديقه في السرير مع اخته 

 ...انا ... فهموني ... ليشش... ليش .. ليش  : منى ببكاء

 ...ونظراتها بين امال وعبد العزيز الي باين عليهم الارتباك والصدمه 

 ...امال ... انا ... انت فاهمه غلط  : عبد العزيز بهمس

 ...يا محترم وين جالس .. شوف نفسك .. اي غلط ..غلط ..غلط  : منى ببكاء

 ان يدق الباب امال فاقت من الصدمه بسرعه وهي تسمع صوت عدن

 ...اسمعي مني اول وبعدين احكمي ... منى ال تفهمين  : امال

 ..انت .. اسكتي  : منى تقاطعها

 وعدنان عند الباب ..وايش نسوي .. ياربي وش هالورطه  : امال

  هاطلع من الشرف : عبد العزيز بتوتر
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 ... هاذي مافيها شرفه هال يافالح أي شرفه الغرف : امال بتوتر شديد

 منى حساسه جلست تصيح 

.. حرقتي اعصابي ... منو  : عدنان بخوف ال منى طولت ما افتحت الباب

 ...اليكون اموله فيها ش ي 

 ... املياه بسرعه  هامال وقفت وسحبت عبد العزيز ودخلته دور 

امال .. منى ايش فيك .. الكسر الباب .. وهللا لو ما فتحت  : عدنان يدق الباب

 ..خوفتوني عليكم ... ش تبكين منى لي..فيها ش ي 

 من اختها تحسب انها مسويه ش ي غلط  همنى تبكي بصوت عالي مقهور 

وبلتت شعرها باملويه ولفت ... املياه  هامال الي دخلت عبد العزيز الدور 

مو مرتاح يحس انه جالس ..وعبد العزيز مغتاظ من املوقف .. املنشفه عليه 

 ليش .. تنزل بقهر وومنى تقول ليش وهو يشوف دموع امال .. هيخون صديق

  هاملياه بعد ما قالت ملنى تفتح باب الغرف هامال قفلت باب دور 

 منى بدت تتماسك وفتحت الباب 

 .. ليش تبكين وين امال .. ايش فيك  : دخل عدنان بخوف

 ..اهئ ..اهئ  : منى
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دي امال ر ..امال  : ودق الباب : عدنان توجهه للحمام وهو يسمع صوت املاء

 ..علي 

عبد العزيز قرب منها وجات بتصرخ ..امال خافت وجلست تبكي من الرعب 

 مسك فمها وهويقول ..

او حتى داخلك برد ..ونفسك قالبه عليك .. هسوي نفسك منغث : عبد العزيز

... 

بصوت عالي .... وهي ..امال مرعوبه و املوقف اوجع بطنها مشت للمغسله 

 املوقف  هق يتصبب منه من صعوبارعب عبد العزيز الي بدء العر 

 .. خوفتيني عليك .. امال ..ردي ..امال  : عدنان يدق اباب

 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 .. خوفتيني عليك .. امال ..ردي ..امال  : عدنان يدق اباب

 امال افتحي الباب  : منى تماسكت شوي 
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 سوي امال برعب نظرت لعبد العزيز وكأنها تقول ايش ا

وانت اخرجي وقولي  هانا راح ادخل البانيو واقفل الستار  : عبد العزيز بهمس

وانا منى سمعت صوتك بالحمام وخافت عليك ..وانك منغثه ..ان دخلك برد 

.. 

وتفاجاء بيد امال .... عبد العزيز مسح على راس امال املرتجفه من الخوف 

 تبعد يده 

وتمسح .. انا مو محرم لك تمد يدك ..تمسكني ..حرام عليك  : امال بانكسار

 ...على راس ي 

معقوله انا اسوي كذا .. عبد العزيز كالمها ضرب على الوتر الحساس عنده 

.. امدها على اخت صديقي ....  هويوم امد يدي على وحد.. بحياتي ما سويتها 

 ... ووقف جنبي من غير أي مقابل .... الي ساعدني .... الي امني الي 

 ..وعلى صوتها ,,والارتجاف الي باين عليها ... وع الي على وجهها نظر للدم

 ..اسف ..انا ..انا  : عبد العزيز

 عليه  همشت للباب وعبد العزيز دخل البانيو واغلق الستار  : امال

عدنان وهو يشوف وجهه امال املنفوخ من البكاء ويشوفها تطلع من الحمام 

 ...وتقفل الباب وراها 
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عليك ..وهللا اني كنت باموت من الخوف ..الحمد هلل  : عدنان بارتياح

 ... اموله الحلوه ليش كل هالدموع .. وايش فيك..سالمات ..

ومن .. انا مرضت .. اهئ ..انا خايفه اهئ  : امال ببكاء رمت نفسها على اخوها

 ....ونفس ي قالبه علي  همنغث... يوم رحتوا وانا رايحه جايه للحمام 

انا .. ال تخافين ..اسم هللا عليك  : ومسح على جبهتها عدنان حضن اخته

 انت عارفه ان املشوار الي رحناه ضروري ... كلنا جنبك ..ومنى بعد .. جنبك 

 ...منى وامال حضنوا عدنان بكوا الاثنين وكل وحده تفكر في ش ي 

وجلس عدنان جنبها يمسح .. عدنان ومنى سدحوا امال على السرير وغطوها 

  على راسها

وانت بعد يا منى هللا ... شويه تعب يسوي فيك كذا ..ياهلل عاد اموله  : عدنان

 ...يهديك طيرتي برج من مخي 

 تقول فيها انها مظلومه  هلها نظر  هوامال نظر ..لها معنى  همنى نظرت بامال نظر 

وانا حي وراس ي يشم الهواء ... وهللا لو يصير لوحده منكم ش ي  : عدنان بحنان

 ... سامح نفس ي ابدا ماراح ا..

انا ما صدقت ان دراستي ... انا مستحيل اخلي أي ش ي يضركم  : وكمل عدنان

 ... تخلص علشان ارجعلكم 

 ... هللا ال يحرمنا منك ياخوي الحنون  : امال بتوتر وبكاء
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 ............. : منى سرحانه

ي وحتى شاهدت... الحمد هلل الي انعم علي وخلصت دراستي  : عدنان بحب

 ...وهللا انه ما قصر معي في ش ي ... اخذتها بسرعه بعد ما ساعدني عبد العزيز 

وضغط على يدينه الين ما .. عبد العزيز كان بالحمام ويسمع الحوار الي يدور 

انا اتسبب ,,وانا اخونه ,,كل هاذا الحنان الخواته .. بتنكسر  هحس ان اصابع

وانا يكون تصرفي معه .. ني ساعد..يوم احتجت وقف جنبي ... له باالذء 

 واملشكله اختها الي فاهمه غلط ...بالنذاله ذي 

انا بطلع اشتري شويه حاجات من الصيدليه علشان البرد الي معك  : عدنان

 ...توصين ش ي يالغاليه ... ومنى راح تنتبه لك .. وراجع 

 ... ال التتعب نفسك  : امال

هللا يجزاك خير  : ه املصيبه الي جوافيها وكأنها تقول لها وانت ناسي همنى نظر 

 ..وانا بعد محتاجه ش ي من الصيدليه باروح معك ..ما تقصر ..عدون 

 .. ال انت اجلس ي عند امال يمكن تحتاج ش ي  : عدنان

امال وهي  هرجعت لغرف.. الفيال خرج عدنان وملى تأكدت منى انه طلع من 

 تصرخ عليها 

 د العزيز ايش يسوي على سريرك عب.. ليه ..ليه يا امال  : منى ببكاء

 انت الزم تسمعيني .. وهللا انت فاهمه غلط  : امال ببكاء
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 هلو سمحت يا انس : على الارض هعبد العزيز طلع من الحمام ووقف ونظر 

 ....منى ال تفهمين املوقف غلط 

كذا احترام ..كذا تعامل صديقك ..وانت يا سيد يا محترم  : منى بصراخ

 ... لى خوات صديقك تتعدى ع..الضيف 

وتسكنه عندك وتخونه ..وتسوي نفسك كريم ..تعزم عليه  : منى تكمل بغيط

 ....تخون الامانه .. 

 ..وال تحورين الكالم ..انا ما غلطت  : عبد العزيز حز بنفسه كالمها

 ...منى كافي وربي الي تسوينه غلط  : امال ببكاء وهي تضرب السرير

تسوي ..امال الرزينه ..اختي امال العاقله ...ا ناس ياعالم ي..انا بنجن  : منى

 ....كذا 

وانت قاطه امليانه حتى .. : ومنى تتكلم وتبكي من القهر... امال جلست تبكي 

 لو درى .. انت تبين تموتين عدنان ... حجاب على شعرك مو البسه 

نك بس الظاهر ا..اقول ترى انا من اول محترمك  : عبد العزيز استفزه كالمها

 ... اذا هي اختك فهي بتصير مرتي بعد..اختي واختي ..معي ... مزودتها 

 الثنتين رفعوا عيونهم وطالعوا بعبد العزيز الي تكلم من غير شعور 

وكالم منى اوجعه وحسسه انه غلط ويبي يصحح ..بس كالم عدنان مع خواته 

 ...الغلط 
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 تكلم  ...وانت ليش بتتزوجها ..ايش قلت ..نعم ..نعم  : منى

وكل ش ي يعدي بسالم ... يعني بصحح الغلط اللي صار : عبد العزيز بحسن نيه

. 

منى فهمت انه صار بينهم ش ي كان ردت فعلها انها قربت من امال الي جالسه 

 مرتي ,,,, على السرير وما فاقت من صدمه كلمه عبد العزيز 

قفلت  انا غلطت يوم هالصراح.. يصحح الغلط بزواجه منك  : منى بقهر

.. على حقيقته ... املفروض خليت عدنان يشوف صديق املحترم .. الباب 

 .... ويذبحه ويذبحك 

ثانيه  هوصحت امال على الم الكف الي جاها من اختها منى ومدت يدها مر 

 ..لكن عبد العزيز سحب امال له ووقفها جنبه 

وال تقعدين ..  وال تمدين يدك عليها..وابعدي عنها ..زوجتي  : عبد العزيز بثقه

 تخربطين وتقولين اقول لعدنان يذبحك 

قال ... وانا مستحيل اتزوجك ..اقول ابعد يدك عني  : امال دفت عبد العزيز

 ...زوجتي قال 

وانا راح اقول انك .. ال اجل خلي اخوك يدري  : هعبد العزيز مسك يدها بقو 

 ... وراح اوريه رسايلك واتصاالتك ... انت الي جيتيني 
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وانا راح اشرح له ..مستحيل ... عدنان مستحيل يكذبني يصدقك  : ال ببكاءام

 ..كل ش ي 

 الي هي اقرب لك من عدنان ... كان صدقتك اختك  : عبد العزيز بهدوء خبيث

 وبعدين بتفوق وتعرف غلطها .... منى مصدومه النها حساسه  : امال ببكاء

 انتم الاثنين الزم تصلحونه ..واعرف ايش اقول وغلطكم  هانا فايق : همنى بحد

 اصحي يا منى انا امال ..ههههه أي غلط  : امال تضحك بهستيريا

 ... ايه الاخت اموله  : عبد العزيز يضغط لى امال

 همنى نظر  هنظر .. مختلفه  هفيها نظر  همنى وامال نظروا ببعض وكل وحد

 ..امال راجيه بالتصديق  هونظر ... وغاضبه  همستفسر 

 ...انت ...انت ...خ عبد العزيز الا  : منى برعب

 ..انت الزم تسمعيني عدل ... منى خليني افهمك  : امال

واتمنى انك ما تخلين الامور اكبر .. انا بخطبك من عدنان  : عبد العزيز بغرور

 ..والا ترى انت الخسرانه باالول والاخير ... من كذا وتوافقين 

... وتطلع قبل ما يرجع عدنان .. اقول انت ممكن تفارقنا : امال لفت بعصبيه

 ...انا مصايب على راس ي  هناقص
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الجايه راح اعرف  هواملر ... هاذي بعديها  هاملر  : عبد العزيز قرب منها بهدوء

 اموله ..يا .. كيف اتعامل معك عدل 

ركب سيارته املرسيدس .. عبد العزيز اخذ الاوراق وخرج وهو معصب مره 

.. وصل الفندق الي ساكن فيه هو وفيصل السوداء وجلس يسوق لين ما 

كيف ان املوقف الي مر فيه ... وهو يفكر بعصبيه .. دخل الجناح الخاص فيه 

 ... وصعب انه يتعامل معه .. صعب 

... والحين اخطب ... توني مطلق نات .. ايش الورطه الي حطيت نفس ي فيها )

بس هاذا عدنان .... فففف اوف.... انا عبد العزيز الـ اخذ امال ... ومين ا مال 

هي ..كله من اختها ... بس انا ما سويت غلط ... ومستحيل اني اخذله ... 

... ليكرهه نفسه ويمكن يقتل اخته .. وهللا لو علمت عدنان ..السبب 

 ... ( اوفففف 

 ...عبد العزيز يعيش بصراع مع افكاره الي توديه وتجيبه 

 اخذ جواله واتصل على عدنان 

 السالم عليكم ..الو  : يزعبد العز 

 هال وهللا وعليكم السالم  : عدنان

 ..الي من الصبح .. كيف الحال هاه بشر خلصت مشاويرك  : عبدالعزيز
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وحس انه نذل ويستغفل ..يكذب على عدنان  هوحس بالذنب النه اول مر 

  هصديق

 ...اننا رجعنا ..ايه مصدقت  : عدنان

 ..دي بالفندق ايش رايك تجي تسهر عن : عبد العزيز

 اكلمك ..انا عندي شويه اشغال واذا خلصت ... ايه وهللا انك جبتها  : عدنان

 وانا انتظرك ..اوك  : عبد العزيز

دق جوال ميهاف وارتبكت وهي ..عدنان جلس مع اخواته وميهاف ويسولفون 

 تشوف رقم فيصل 

 ...هالو  : تذوب هميهاف بلهفه وبح

.. هال وهللا باحلى هالو سمعهتها  : كل الم الي تنسيه هفيصل ذاب من البح

 ...الحمد هلل على السالمه 

 ...هللا يسلمك حبيبي ... ههه  : ميهاف ابتسمت بالم وهي تحس بالذنب

 اليوم فيها .. دام ان حبيبتي .. هاكيد الرياض منور  : فيصل بحنان

 ويابخت املانيا النك فيها  : ميهاف ياربي يخليك ببحه تذوب

 احبك موت ... هههه  : فيصل

 وانا بعد اموت في هواك  : ميهاف بخجل وهمس حالم ضيع فيصل املشتاق
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ااااه ياربي  : فيصل بحزن انه يمكن تكون هاذي اخر ايامه مع ميهاف تنهد

 ..يحفظ لي حبيبتي 

 : ميهاف بهمس ودموعها تزل وتتمنى انها تجيب املضاد لفيصل باي طريقه

وجعل عيني ما ..ياربي يخليك لي .. وانا معك ..وه ال تتأ... سالمتك حبيبي 

 قول امييين .. تبكيك 

 امييين .. امييين  : فيصل بصدق

رحت للمستشفى تزور ... عس ى ما تعبت ..اشلونك حبيبي  : ميهاف بهدوء

 الطبيب زي ما طلب منك 

 ..اشلون امي ومريم ..الحمد هلل انا بخير  : فيصل بحزن 

 ان شاء هللا راح ازور مامتي  هوبكر ..حت عند صالح انا ر  : ميهاف بارتباك

 .. غريبه ما قلتي لي انك رايحه عند صالح  : فيصل حس ان ميهاف فيها ش ي

 ..فيصل صالح استقبلني في املطار وانا رحت عنده  : ميهاف بتوتر

وياليت ما تخرجي كثير ..اوك حبيبتي انتبهي لنفسك  : فيصل سرحان

 ذا خرجت اعطيني خبر وا..الاسبوعين الجايه 

 اخرج من البيت .. انا تعبانه وماراح ..ال حبيبي  : ميهاف تورطت

 مع السالمه يا روح فيصل  : فيصل تأكد ان ميهاف فيها ش ي
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 ميهاف .. مع السالمه يا روح روح  : ميهاف

اكيد فيه ش ي ميهاف ماهي طبيعيه ... فيصل قفل من ميهاف وجلس يفكر 

 ابدا ..

 فهد عليه وهو جالس بالجناح الخاص فيه بالفندق  صحى على دخول 

 مرحبا يا طويل العمر  : فهد

مو انت يافيصل حتى حنا <<< ياهلل اشتقت لهالجمله يا فهد  : فيصل ابتسم

 القراء وحشتنا هالجمله حيل 

 استاذ فيصل .. ههه هللا يطول بعمرك  : فهد ابتسم بتوتر

 ايش الجديد عندك  ...خير بو خالد  : فيصل الحظ توتر فهد

اول خلي ام خالد تجي  : فهد نزل عينه النه يعرف فيصل وفيصل يعرفه عدل

 ..وبعدين خالد يجي ..

... راح اعطيك اجازه مفتوحه ..ان شاء هللا اذا رجعنا للرياض  : فيصل بهدوء

 علشان تدور على ام خالد 

 ...عارفها  بس الظروف الي انت... ايه ام خالد موجوده  : فهد تنهد بحزن 

واهلها للحين عند ... للحين يا فهد متمسك فيها ... للحين  : فيصل باهتمام

 ..وهي للحين متردده ... موقفهم 
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واخوانها .. تأخذها هي لحالها ... كل ما كلمت عادل يقول لي  : فهد بهم

 واخوانها عيال عمتي .. ما كأني ولد خالها ... يقعدون عندي 

 ..راح اجهز امورك ... ر وانا ما راح اقصر معك يا فهد انت اجزم بامل : فيصل

تبي تربي ... وهي رافضه تتزوج ..املشكله ان عمها عادل متحكم فيها  : فهد

تصدق يا استاذ فيصل كل ما جاء خطيب يخيرها بين ... اخوانها الصغار 

 ..وهي ترفض علشان اخوانها ... اخوانها الصغار وبين الزواج 

 ليش ما يتركها لحالها ... ش يبي منها وهو اي : فيصل

انت عارف يبيها لولده الكبير ... وخايف على الورث ... عمها عادل طماع  : فهد

 قتل  هبقضيه محاول... ولده الي للحين بالسجن ...وكمل فهد بقهر ... 

 اذا تقدمت لها .. يعني تتوقع انها بتوافق عليك ... وهي  : فيصل يفكر

ي خيال دعاء بنت خاله الي كان يبيها من اكثر من ست فهد بحزن وسرح ف

وخايف على .. بس عمها يوقف في وجهه النه مو من نفس العائله .. سنوات 

تكتب الورث الي من ابوها له ..ومهدد دعاء انها اذا تزوجت الزم .. ورث اخوه 

  هومخططات كبير .. هال ابو دعاء كان غني وله اراض ي كثير ..بيع وشراء 

ي ما تقدر تفرط في متتالكات ابوها الي كتبها باسمها قبل ال يموت بس ه

او ..علشان يجبرها ما تتزوج فهد ...ويهددها بأخذ اخوانها منها اذا تزوجت ..

 أي احد ثاني 
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وابو .. بس موت عمتى ...دعاء وانا مخطوبين من يوم كنا صغار  : فهد تنهد

اتطمن على عيال عمتي  هوفتر  هتر تصدق اني اكلمها من ف..فرق بيننا ... دعاء 

 وما يصرف عليهم ..تصدق ان عمها ياكل حقوقهم ... 

اعوذ باهلل من النفس ... معقوله فيه ناس تأكل اموال ايتام  : فيصل متأثر

 الدنيئه 

او ..يعني متمسك فيها بجد ... فهد انت مصر على دعاء  : فيصل سرح شوي 

 مجرد حزن على حالها 

تتوقع اني ...وما تزوجت  34استاذ فيصل انا وصلت  : صلفهد رفع عينه بفي

دعاء ضحت .. افكر بوحده غيرها .. مستحيل ... يمكن اتزوج غير دعاء 

شايله اخوانها كانها امهم ...بس ما شاء هللا عليها  64علشان اخوانها عمرها

 وكل ش ي ..واختهم 

هللا يكتب الي فيه ... قول انك تحبها ...هههه تحبها  : فيصل يبتسم وهو يفكر

 ..خير 

 نرجع لعملنا يا طويل العمر  : فهد مسح وجههه بيطلع طيف دعاء من عيونه

 وتبي تقوله .. فهد ايش الي بعيونك ... ايش الجديد  : فيصل بهدوء

.. والبورصه تمام .. كل ش ي تمام استاذ فيصل  : فهد نزل عينه بالوراق

 الحمد هلل كل ش ي زي ما تركته واحسن 
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اني اليوم رحت ملوعدي ..فهد ابي اعلمك  : (طيب بخليك براحتك )صل في

 ..مع املافيا 

 8.!!رحت ملوعد مع املافيا  : فهد بخوف وتوتر

السيد اندريه ... بعد الانتربول ... ايه انت الوحيد الي بعلمه  : فيصل بهدوء

ي ان اعطاني عنوان وانا رحته بس العميل السري اكد ل هبعد ما حقني باالبر 

 السيد اندريه اجل املوعد ليومين 

 وانت كنت بتروح املافيا من غير ما تقول لي ؟؟؟ : فهد بتردد

 انا كنت بروح علشان اسلمهم الس ي دي واخذ املضاد  : فيصل

 وانت عندك الس ي دي ...الس ي دي  : فهد بتوتر

ا النه.. ال بس راح افاوض معهم الين ما اخذ املضاد  : فيصل بهدوء ضاهري 

 راح تقض ي على حياتي  هالاخير  هوالا املاد.. هفرصتي الاخير 

انا وميهاف كنا متفقين ...التقول كذا .. ال استاذ فيصل ...ال  : هفهد صرخ بقو 

 بعد ما نسلمهم الس ي دي ..مع اندريه وكنا بنروح نجيب املضاد 

 ميهاف تروح للمافيا ...ميهاف  : فيصل وقف بعصبيه

ما فكر في نفسه او أي ش ي اخر ..به ميهاف وبس فيصل كل تفكيره في ح

 ميهاف..

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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ما فكر في نفسه او أي ش ي اخر ..فيصل كل تفكيره في حبه ميهاف وبس 

 ميهاف ..

والس ي دي الي احرقته طلع ... السيده ميهاف في املانيا ما سافرت  : فهد بتوتر

 معها  وهو ..معه ثاني بحجم صغير 

ميهاف الي حفظتها ..ميهاف تسلم ميهاف للمافيا  : فيصل مسك فهد من كتفه

 انت تقتلني ..فهد انت تخونني كذا .. الربع سنوات 

لين ما اخذ منها الس ي ... استاذ فيصل انا كنت بساير السيده ميهاف  : فهد

حدي الني قلت له اني بجي لو .. دي وبعدين بروح اقابل السيد اندريه لوحدي 

بس انا كذبت على السيد ميهاف وقلت لها ان السيد اندريه يدري انك ..

 بتجين معي 

بين  هفيصل متوتر موفاهم ش ي وببط استوعب كالم فهد حالته متلخبط

يعني  : وبين خوفه على اهله وفهد..فرحه بالس ي دي الي بينقذ حياته بعد هللا 

 الس ي دي مع ميهاف وهي في املانيا 
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والس ي دي معها وهي ..الفيال ميهاف مع السيد عدنان في  هسيدايه ال : فهد

اجيب املضاد لك بس ..بس انا باحاول اخذه واروح لوحدي ..رافضه تعطيني 

 اندريه غير املوعد مع وقال بعد يومين 

 ...انا انسان ميت .. فهد انت تخاطر بحياتك علشاني  : فيصل بخوف

 ..انت بخير ..  ال تقول كذا يا طويل العمر : فهديقاطعه

الس ي دي الي يبيه اندريه ضروري  : فيصل جلس وحط يدينه على راسه

وهو مستعد ...لدرجه ان الضغط زاد عليه من قبل الي يتعامل معهم ..

 مقابل الس ي دي  هيعطيني املاد

 ... والانتربول كانوا بيلعبون عليه بس ي دي مزيف  : فهد

املهم ان السيد اندريه يتمسك ..مي اما..هذا هو الحل الوحيد  : فيصل بقهر

 وانا راض ي بقضاء هللا وقدره .

وراح نعطيه الس ي دي ..استاذ فيصل راح نأخذ الس ي دي من ميهاف  : فهد

بس شكل السيد ..وراح يعطوننا املضاد ... الاصلي بعد الاتفاق مع الانتربول 

  ...واستغرب اني انا الي كلمته ..اندريه استغرب انك متا كلمته 

اشد معه في الكالم زي ..اذن اطلب لي السيد اندريه الحين وراح  : فيصل

 علشان يتأكد اني صادق ... هالعاد
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اندريه من ..تم الاتصال بين فيصل واندريه واتفقوا انهم يتقابلوا بعد يومين 

بس ملى تكلم ..كان خايف من اتفاق مدير اعمال فيصل .. الضغط الي عليه 

بس كان مصمم انه يواصل الضغط على فيصل بكل  حس براحه..مع فيصل 

 ...طريقه 

باسرع ... بس الزم يردون للرياض .. فهد السيده ميهاف مع عدنان  : فيصل

 ... يعني قدمنا يومين ... فرصه قبل موعد اندريه 

 اكيد استاذ فيصل الزم يردون وما احد يجلس في املاني غيرنا  : فهد

 .. عبد العزيز وااكد عليه يسافر المريكا وانا الحين باتصل في  : فيصل

هامليهاف تبي تجيب لي ..فديتها ) وفيصل ابتسم بحزن ..فهد اسئذن وخرج 

حتى لو كانت ..ايامي معها ..ما تدري اني يكفيني من حياتي ..املضاد بنفسسها 

.. وتعريض نفس ي للخطر علشانها ..ما احد يلومني بحبي لها ... اكثرها حزن .. 

انت .. ال التضعف يافيصل .. نفس ي اشوفها .. احبها وملكت قلبي .. احبها 

 (اقوى من كذا 

 ابتسم وهو يشوف رقم عبد العزيز ..فيصل صحى على صوت الجوال 

 هال وهللا وغال باخوي الغالي  : فيصل بترحيب حار

 .. هال بك زود يا اخوي الكبير  : عبد العزيز بتوتر
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ايش سويت .. مريت عليك وما لقيتك  : فيصل حس ان عبد العزيز متوتر

 الفيال قرت تجيبها من ... لقيتها ..باوراق العقار الي كنت محتاج الاوراق 

 ان شاء هللا اخلص الاوراق  هايه جبتها يا اخوي وبكر  : عبد العزيز تنهد

 امي او مريم .. عبد العزيز فيك ش ي ...وليه كل هالحزن الي بصوتك  : فيصل

 املشكله في عبد العزيز نفسه .. ال كلهم طيبين  : طعه بحزن عبد العزيز يقا

 هههه املشكله في قلب اخوك الضغير ...وضحك بهم 

 هههه ..وانا ما ادري ..هههه ال يكون واقع في الحب  : فيصل

وهللا .. اااه  : عبد العزيز بحزن علشان يأثر على فيصل ويقنعه انه بيتزوج

  ال انجن.. يافيصل لو تروح مني 

دوبك مطلق ..غربل هللا ابليسك ... اعقل ..اقول عبد العزيز  : فيصل باهتمام

 .. املانياني ..ال يكون جايب هاملره لنا ..الامريكيه 

كان راحت فيها ام فيصل ... ههه كان زين لو املانيه  : عبد العزيز بحزن حقيقي

 .. همن جد هاملر 

 هههه انت متى تجوز عن هالحركات  : فيصل

 هنا في املانيا ..ودي املك عليها ... طلبتك يا اخوي  : العزيزعبد 
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ايش السالفه .. هللا يهداك متى تركد .. ههههه عبد العزيز  : فيصل مو مصدقه

 العبه عليك وحده ثانيه غير نات .. انت ..

 والي جاب نات ..هذي تسوى نات ... ايش الي جاب نات  : عبد العزيز بصدق

وايش جنسيتها ..والا انت تعرفت عليها .. طيب اعرفها  : فيصل محتار في اخوه

 .. 

 ..اصال انا عرفتها عن طريقك ... ايه تعرفها .. هههه  : عبد العزيز

هههه اقول صرت تقط خيط  : فيصل انفجع من كالم عبد العزيز الغريب

وكلهم ... انا حدي زوجات املسيار .. انت تعرف اني مالي بالخرابيط .. وخيط 

 ..وما عندي غير ميهاف ..تهم طلق

 عن طريق ميهاف ... ميهاف ..عليك نور  : عبد العزيز ومشاعره متلخبطه

 !!!؟؟ّ..ايش ميهاف  : فيصل باستغراب

 ...طلبتك ابي املك على بنت عمها ... ايه ميهاف  : عبد العزيز

 ..ال يكون منى .. فيصل جاء بباله بدر ومنى

 ..وانت ليش ما تستنى الين ما ترجع للرياض . .أي وحده فيهم : فيصل باهتمام

 بتردني ياخوي الكبير ..انا قلت طلبتك  : عبد العزيز

 ااااه ياعبد العزيز يمكن انا لي ايام معدوده ... فيصل حن على اخوه 
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.. بس اذا وافقت البنت ..ان طلبك وصل ..واهللا يا عبد العزيز  : فيصل بثقه

 ..العقد لك في املانيا 

بس قال لي انه ..وهو تفاجأ ... انا خطبتها من اخوها  : العزيز بارتياحعبد 

 ..بس اهم ش ي راي اخته ..موافق علي 

عبد العزيز ليش ما تستنى الين ما ترد الرياض وتخطبها انت  : فيصل بهدوء

 وامي احسن 

 فيصل كان يحسب نفسه انه يمكن ما يرجع لهم من بعد لقائه مع املافيا 

 ..وانا طلبتك ياخوي ... انت وعدتني   :عبد العزيز

 ياعبد العزيز..وانا عند وعدي  : فيصل تنهد

 مع السالمه  : عبد العزيز

 مع السالمه : فيصل

زاولها ميهاف وفهد واملافيا .مرت عليه  هامور كثير ..فيصل تنهد بحزن وابتسم 

 .. وبعدين عبد العزيز الي مصر يملك على امال في املانيا ..

وحس انه تسرع في ..  هلعزيز تمدد على السرير وهو بين صراعات كثير عبد ا

وغمض عيونه وهو يتذكر كالمه مع ..بس املوقف صعب .. كالمه مع عدنان 

 عدنان 
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وبعد السوالف ..عبد العزيز الي كان جالس مع عدنان في الجناح الخاص فيه 

 الي بينهم 

انت ..فتك معي يا عدنان وهللا اني ما ادري كيف ارد لك وق : عبد العزيز

 وقفت معي وقفت اخوى ما راح انساها ابد 

 ما بيننا هالكالم ..ههه ايش دعوه عدنان  : عدنان بمرح

ايش رايك .. ايش رايك فيني ياعدنان  : عبد العزيز بهدوء غريب على عدنان

 بعبد العزيز الـ 

.. ق والتربيه انت رجل ونعم الاخال ..وهللا والنعم فيك  : عدنان استغرب سؤاله

 وعرفت ان معدنك اصيل .. وانا عاشرتك ثالث سنين 

يعني لو تقدمت لك وطلبت يد  : عدنان فيه وتشجع هعبد العزيز حز فيه ثق

 ..اختك امال بتوافق 

.. والكل يتمنى انه يناسبك ..عبد العزيز انت رجل والنعم فيك  : عدنان ارتبك

 بس.. بس ...ف الكل وانتم من العائالت املعروفه ونسبكم يشر 

وخايف على ..سبق لي الزواج ..يعني اذا كنت متردد علشاني  : عبد العزيز بثقه

 .. اختك 

... وانت والنعم فيك ..ال ياعبد العزيز حنا نشتري الرجل .. ال  : عدنان يقاطعه

 ..بس انت عارف الزم نأخذ راي البنت .. وانا موافق واعتبرها جاتك 
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 نملك هنا في املانيا ..يعني لو وافقت  : رتياحعبد العزيز حس باال 

 ..خلنا نرد للرياض وما يصير الا كل خير ..مستعجل .. في املانيا  : عدنان توتر

 ..اني طلبتك يا عدنان اننا نملك في املانيا .. واذا قلت لك  : عبد العزيز

 ههههه ..وابتسم يا النسيب ... طلبك على العين والراس  : عدنان بثقه

وما .. تنهد عبد العزيز وهو يقلب للجهه الثانيه ويدعي هللا ان هللا يسهل امره 

 ..يخيب ظنه 

 لقى منى وميهاف جالسين بالصاله الفيال عدنان اول ما وصل 

 السالم عليكم صبايا  : عدنان بمرح

 هايات  : ميهاف ومنى

 ..ليش ماهي جالسه معكم ..وين اموله  : عدنان بضحكه

 ا منى قلبت وجهه

 وقالت بتجلس لوحدها ..تعبانه شوي  : ميهاف

 منوه روحي نادي اموله ابيها بموضوع مهم  : عدنان جلس

 النها ما تكلم امال من الي صار ومتزاعله معها  همنى متوتر 

 ..كلمها ..اطلع لها ..انا تعبانه عدون تبيها  : منى
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 ..هاذان جيت  : امال

 حياك سيده امال ..حياك ..ت في الدنيا ههه هال وهللا باحلى اخ : عدنان بمرح

 منى وامال وميهاف استغربوا اللهجه 

والا اليكون علشان مرضت ..خير عدون انت اليوم فيه عندك ش ي  : منى

 شوي بتدلعها زياده 

 هفيها نظر  هونظر ..ميهاف وعدنان مستغربين لهجه منى بس امال عارفه ليش 

 وانجرحت امال  هبس منى قلبت نظرتها للجه الثاني..رجاء 

بس انا .. امال انا ماني عارف كيف ابداء  : عدنان قام وجلس جنب امال

 يمكن علشان املوضوع من طرفي ..منحرج شوي 

 ههه خير اخوي ايش فيه  : (اكيد عبد العزيز )امال مغصها بطنها 

وانا عطيته كلمه اني موافق عليه ..امال اليوم تقدم لك واحد  : عدنان بثقه

... 

 ... ايش يعني ايش تقدم لي : مال تقاطعها

 ...وانا وافقت ..تقدم يخطبك مني  : عدنان بهدوء

 ومين الي تقدم لها ياعدنان  : ميهاف بابتسامه

 ما راح كنت بتأخذ راي .. يعني ايش .. وانت وافقت  : امال
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 ههه مشكله اذا كانت البنت ما تستحي وتسأل بكل هدوء  : عدنان بمرح

ف من امال ومنى النهم عارفين سالفه عبد العزيز وما هم عارفين اللون انخط

 اذا كان قال ش ي لعدنان او ال 

انت ما تشوف ..كسفت البنيه ...ههه وانت ما تترك مرحك يا عدنان  : ميهاف

 لونها الي اخطف 

ما كان قصدي بس يا ساتر كالمها كانها ... ههه امزح وهللا امزح  : عدنان

 هههه ...ن عالي مفجوعه وصوتها كا

منى قامت وجلست جنب امال بعد ما قام عدنان ومسكت يدها ونظرت فيها 

 ..بدموع نازله 

... امال خطبك عبد العزيز الـ وهو مستعجل ويبي يملك هنا في املانيا  : عدنان

 .. ههههه تصوري يا امال بتملكين في املانيا 

خوفتها  هفيها نظر  هامال جات بتصرخ بخوف ال بس منى سكتتها بيده نظر 

 ..وكأنها تقولها لو قلتي ش ي راح افضحك ..

وانت ووجهك .. هالرجل بيصلح الغلط..ولك عين بتقولين ال  : منى بهمس

 ترفضين 

 يا مجنونه ما صار ش ي  : امال رفعت عيونها املدمعه وبهمس

https://jadidpdf.com



 
911 

بعد الي سويته ..ال اخلي نهارك اسود .. لو سمعت أي كلمه رفض  : منى بحده

 ني اسكت لك تبي

 ميهاف وعدنان كانوا يتكلمون 

هههه نفس ي اشوف وجهه ...بتتزوج ومين ا مال ..وهللا يا عبد العزيز  : ميهاف

 مامتي 

ال والاخ مستعجل يقول لي ابي املك هنا في املانيا ولو وافقت نروح  : عدنان

 وقالي ان فيصل بيساعده ..ملكتب السفاره ونملك عند الشيخ .. هبكر 

 ويحميه من كل شر ..هللا يحفظه ..فيصل ..فيصل  : دمعت عينها ميهاف

 ههه ايش راي عروستنا  : عدنان التفت ملنى وامال

 ههه عدنان عطها فرصه تفكر  : ميهاف

 ..امال موافقه ...ههه ومين قالك انها بتفكر  : منى بندفاع

 عدنان استغرب من رد منى ورجع جلس جنب امال ومسك يدها 

صحيحي ان عبد العزيز كان ..فكري ..ال انا بقولك ال تستعجلين ام : عدنان

 بس هاذا ما يعيبه ..متزوج من قبل وطلق 

امال مصدومه من املواقف الي تمر فيها وحست انها بيغمى عليها من القهر 

 بس هي تماسكت 
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اذا انت ..انا موافقه يا خوي  : رفعت امال راسها وقالت بثقه هي بعيد عنها

 رجل والنعم فيه انا موافقه شايف انه 

بس امال تنظر في منى وتقول ..عدنان جلس يشرح المال اخالق عبد العزيز 

 ..لها انها مظلومه 

في اليوم الثاني عدنان خبر عبد العزيز بموافقه امال على الزواج منه وانها 

 ان امللكه تتم في املانيا ..راضيه 

السفاره السعوديه في املانيا  وفعال تمت ملكه عبد العزيز وامال في مكتب

وامال راحت مع ..وهذا تم بمساعده فيصل الي سهل لهم الاجرءات كلها ..

نظرت بعيون كسيره تخفيها ... عدنان ووقعت على العقد وهي في عالم ثاني 

النظرات الشمسيه الي تلبسها في عبد العزيز الي كان واقف بهيبه ببدلته 

 .. مدير اعماله السموكن السوداء وجنبه فيصل و 

 ..الف مبروك ياعدنان  : فيصل

 ..وانتم بعد الف مبروك ..هللا يبارك فيك  : عدنان بفرح

 زواتمنى لك السعاده .الف مبروك ياعبد العزيز  : فيصل

 ..هللا يبارك فيك  : عبد العزيز بثقه وغرور

امال كانت واقفه وراء عدنان وراسها على الارض وشوي وتطيح من الهم 

 القهر و ..
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وانا متأكد ان عبد العزيز ..الف مبروك يا الغاليه  : صحت على صوت عدنان

 ..بيحافظ عليك 

 ..هللا يبارك فيك  : امال بضعف

ممكن يا عدنان اذا ما عندك مانع ودي اخذ  : عبد العزيز بصوت واثق هادي

 امال ونجلس مع بعض شوي 

.. اول ش ي وبعدين هههه انا عازمك على الغداء نتغداء  : عدنان بمرح

 تجلسون مع بعض 

بس ..عدنان ووامال وعبد العزيز جلسوا في مطعم هادي وتغدوا مع بعض 

 امال كانت سرحانه وما تأكل 

 امال وين رحتي عبد العزيز يبي يجلس معك شوي  : عدنان

عدنان ابي ارجع البيت خلها وقت ثاني انت عارف البنات  : امال بتردد

 يستنونا 

ما يصير ..الرجل من حقه يجلس معك شوي ... ه كل هاذا حيا هه : عدنان

 اخاف يحسب اني غاصبك عليه 

 ..اوك خلها بالليل انا تعبانه الحين  : امال بتردد

  هواستقبلتهم ميهاف بفرح وهي تحضن امال بقو الفيال عدنان وامال رجعوا 

 ..الف الف مبروك يالغاليه  : ميهاف
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وجلست  هنازله وقربت منها منى وحضنتها بقو  في منى الي دموعها هامال نظر 

 تبكي مع امال 

البنت فرحانه ومملكه .. الحمد هلل والشكر الحين قالبينها مناحه  : عدنان

 وانتم بصياح من اول ما دخلنا .

والي انخطف له قلب ميهاف ..انتبهوا كلهم للصوت الواثق الي كان عند الباب 

 ويدينها ترتجف .. هبقو 

 ..مبروك اخت امال  الف : فيصل

 التفتوا كلهم بخوف لصوت فيصل الي مش ى بثقه ووقف عند عدنان 

وما قصدي اخرب عليكم فرحتكم ..انا جيت ابارك لكم  : فيصل بهدوء

 زوجتي املصون  هوخاص..

 ..وحنا ..البيت بيتك .. سيد فيصل  : عدنان بتوتر

 ل مش ى لها عدنان وامال ومنى انسحبوا من الصاله ملى شافوا ان فيص

فيصل بهدوء مش ى لين ميهاف وهو يشوف الخوف بعيونها الخضراء الي 

النه ما يضمن املافيا الي ..كان جاي وناوي ينهي عالقته فيها ..وحشته موت 

بس عيونها .... كان يبي ينطقها يبي يقول انت طالق ..قدمت موعد القاء معه 

 .. تها سكتته وقلبه الي زاد دقاته بشوف..املتعلقه فيه خانته 
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شبكت يدينها .. وهي من غير تردد رمت نفسها في احضانه ...فتح ذراعينه 

 هالاثير  هعطر  هوهي تستنشق رائح..واراحت راسها على كتفه ..خلف عنقه 

 لديها 

.. ليش .. ليش يا عمري  : فيصل بعتب وهو يشيل الايشارب من على راسها

 تبين تفادين بعمرك علشاني .. سويتي كذا 

سامحني  : ينسيها حتى اسمها..ميهاف قرب فيصل منها ينسيها العالم 

 يافوفوسامحني 

فيصل بهدوء وهو يمسح على شعرها ممكن يا ميهاف اطلب منك طلب 

 واتمنى انك ما ترديني ..

ال تخليني ..انا خايفه عليك خذني معك ..ال فيصل  : ميهاف ببكاء من طلبه

 لوحدي 

اذا .. الس ي دي الي معك ابيه الحين يا ميهاف  : فيصل مسك وجهها بين يدينه

 من غير الس ي دي .. ترضين اروح الحين 

انا كنت بروح مع فهد اجيب لك املضاد ..ال ياعمر ميهاف  : ميهاف بدموع

 خلني معك ..

 ..تدعين لي بقلب صادق يا ميهاف ..كل الي ابيه منك  : فيصل بهدوء

 يفه عليك يا فيصل خا..خايفه عليك  : هميهاف حضنته بقو 
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 الس ي دي  : وكأنه الحضن الاخير بينهم هفيصل ضمها بقو 

ميهاف طلعت وجابت له الس ي دي واعطته فيصل الي ودعها ووهو يمسح 

 الدموع من وجهها 

صدقيني عمري كله  : فيصل حط يده على راس ميهاف ومسح على شعرها

اخر لقاء بيننا اعرف انه يمكن يكون .. وانت بين احضاني  هابيه هاللحظ

ولو مت او صار ... اني باجتمع فيك مره ثانيه ..باهلل  هبس انا عندي ثقه كبير ..

 اوعديني تكملي حياتك من بعدي .. لي ش ي 

حس يا فيصل بدقات  : ومسكت يده وحطتها على قلبها : ميهاف تنهدت بالم

اني ما راح ينبض قلبي بحب احد ث..واعرف انه طول ما انا عايشه .. قلبي 

وفي .. فانا ابي اكون زوجتك في الدنيا ..ولو صار لك ش ي القدر هللا .. غيرك 

 ان شاء هللا ..  هالاخر 

 ... سامحيني  : فيصل ابتسم بالم

 ..وانا ناطرتك العمر كله .. روح هللا يحفظك من كل سوء  : ميهاف تقاطعه

 فيصل ودع ميهاف ومش ى مع فهد للعنوان الي حدده السيد اندريه 

املليارديسر  هتوقفت سيار .. وفي مصنع قديم في منطقه منعزله في مدينه برلين 

والذي كان اللقاء بينهم خالل الاشهر ..السعودي فيصل الـ للقاء السيد اندريه 

 السنوات املاضيه بالهاتف فقط 
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 تم تفتيش السيد فيصل والسيد فهد  : الحارس الاول 

 ..اندريه في الانتظار فالسيد ... اتبعاني  : الحارس الثاني

 وبجانبه مدير اعماله السيد فهد ..تقدم بخطواته الواثقه التي يحسد عليها 

ورجال ..الداخليه املليئه بالحراس  هللقاع..ودخال عبر ممر ضيق ومظلم 

 العصابات من املافيا 

 هكان هناك طاوله في املنتصف ويجلس عليها رجل في الخمسين من عمر 

رجال املافيا بالشعر الطويل املقود للخلف والعيون  هوتبدوا عليه هيئ

 املخيفه 

 واخيرا التقينا سيد فيصل  : السيد اندريه

 نعم لقد اتيت باملوعد سيد اندريه  : فيصل

 هوكل ما تريده انت املاد..فقط الس ي دي .. انت تعرف ما اريد  : السيد اندريه

 لتعيش بسالم ..املضاده 

 : الواثق جلس على الكرس ي ووضع رجل على رجل فيصل بهدوء وغرور الرجل

 صدقك ..ما الذي يضمن لي 

التي اخذته  هحتى الفتا..قلت لك ان الس ي دي هو جل ما اريد  : السيد اندريه

 ولكن الس ي دي تعمد عليه جماعتنا .. ال تهمني 
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ثم بعدها ...املضاده الصحيحه  هاوال اضمن ان احق باملاد : فيصل بهدوء

 ي دي اعطيك الس 

مد يدك على .. والوقت يداهمك سيد فيصل ..حياتك في خطر  : السيد اندريه

ومدير اعمالك يقوم ... املضاده  هكي يقوم رجالي بحقنك باملاد هالطاول

 بتشغيل الس ي دي على الالب توب الذي امامك 

وانتبه الجميع على صوت دخول جماعه اخرى يتوسطها رجل في الستين من 

وشعر فيصل باهميه الرجل من وقوف اندريه ..لراس العمر واشيب ا

 وجماعته له 

 سيد اندريه هل احضر رجلك الس ي دي  هانها الفرصه الاخير  : الرجل

 نعم سيدي وسوف يقوم مدير اعماله بتشغيل الس ي دي  : اندريه بتوتر

 هابداء باعطائه املاد..حسنا نحن رجال مافيا ونحن عند كلمتنا  : الرجل

 يثما يبدء الس ي دي بالعمل املضاده ر 

فيصل مد يده بهدوء ورفع كمه وقرب منه الرجل الذي سيحقنه باملاده 

 وفهد وضع الس ي دي في الجهاز وبدء في تشغيله ..

علت وجوههم  هالسيد اندريه والرجل الاشيب وقفا امام الس ي دي والفرح

.. بهم  هاصبتجار املخدرات للمافيا الخ هوهم يقرئون ارقام الحسابات الخاص

  هوالتي وضعت في اسماء بنوك سويسري
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وبدء جسد فيصل .. هاملضاد هحسنا ابدء بحقن السيد فيصل باملاد : اندريه

 وتنفسه يضيق ولكنه يتماسك ...  هاملضاد هباستقبال املاد

 ..  هههه واخيرا حصلنا على ارقا م الحسابات الخاص : الرجل

منذ ..وايضا اماكن تخزين البضائع  ليس ارقام الحسابات فقط بل : اندريه

 .. اربع سنوات 

 .. الرجل واندريه نظروا في فيصل الذي بدء يضيق تنفسه 

ولتعلم ان املبالغ ..املضاده  هفانت حقنت باملاد..اطمئن سيد فيصل  : الرجل

هي قيمه تعويض للخسائر التي تكبدتها .. التي اخذها منك السيد اندريه 

 وات جماعتنا منذ اربع سن

ولكنه اخفق في .. هاخر مر .. ارسلت لك السيد فايز  : اندريه ونظره على فيصل

 هلقد امرت بتفجير سيارته عبر الاقمار الصناعي..وكان مصيره املوت ..مهمته 

 النني ال اريد ان اترك خلفي ما يضرني 

 وضح كالمك ..ما الذي تريد قوله سيد اندريه  : فيصل

لك مشهد كانت سأمر بتفجير املكان الذي يوجد  سوف اعرض : السيد اندريه

جعلني الغي .. ولكن صدق تعاملك معنا باحضار الس ي دي ..به هذا الشخص 

 عمليه املراقبه عبر الاقمار 

 بهدوء .. اندريه ضغط على زر الالغاء 
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انه .. زوهو يشاهد منظر اشبه بالحلم .فيصل عيونه انفتحت على وسعها 

ببيجامتها ..ي املانيا الفيال وهي تجلس على الشرفه في ميهاف ..منظر حبيبته 

والحزن .. وشعرها الاشقر الحريري وهو يتطاير مع الهواء ..الورديه الفاتحه 

 ...بادء على وجهها 

 همع دخول رجال الانتربول الى القاع... وهو يغمى عليه  هاشاح فيصل بنظر 

ولكن الانتربول كان اسرع ..التي تحولت الى ساحه الطالق النار بين الطرفين 

حيث انتشر الغاز .. الن رجال الشرطه يرتدون اقنعه تحميهم من الغاز املخدر 

وبدوء باطالق النار واصيبت ..التي تأثر فيها رجال املافيا  هاملخدر في القاع

هو والرجل الذي  هالذي قتل في نفس القاع..رصاصه من الانتربول اندريه 

ل رصاص رجال القناصه املتخصصين بالرمي عن من قب....كان يتحدث معه

 بعد 

ونقل الى املستشفى هو ومدير اعماله السيد فهد ..تم انقاذ السيد فيصل 

حيث انهم عباره عن حراس ..اما باقي املوجودين بالقاعه تم القبض عليهم ..

 فقط

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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https://jadidpdf.com



 
911 

 البارت السادس والعشرون 

 

 رب الاول والزمان املر واسرار الكالم يارفيق الد

 وظالم  هاخل بصدري وشوف شلون مهجور 

 طاح حتى الطاري اللي ما طرى للحين 

 واشعلني جفا 

 ... كل ما اضويت اصبعين وكف صحاني ونام 

 

.. للتتأكد من الحجاب الزيتي الذي تغطي به راسها  هامتدت يداها الرقيق

.. لطويل الذي يصل الى اسفل القدم ومسحت بتوتر على املعطف الزيتي ا

حركت ... وتحتها البنطلون الزيتي  هالخضراء الفاتح هالطويل هليغطي البلوز 

وبدئت بهز رجلها من غير شعور ...رجليها وبان البوت الطويل الذي ترتديه 

 ... دليل على توترها 

ا تلقب نظرته... تمللت في جلستها على الكرس ي الفخم املصنوع من الجلد 

نظرت للديكور الراقي ... العسليه بتقييم دقيق لفخامه املكان الذي يحيط بها 

باللون  هعن فتحات داخليه ومضاء هالذي يغطي مساحات من الجدار عبار 

قيمت بعيونها املعروض على تلك الفتحات التي تاخذ شكل مربعات ... الاصفر 
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جمال الرسم  رفعت عينيها للسقف وهي تشاهد...  هبطريقه ساحر  همغلق

نظرت .. الخافته الصفراء  هوالاضاء هالذي يزين السقف بالنقوش الذهبي

 بعيون حزينه وتائه السم املحل املنقوش باللون الذهبي بخلفيه سوداء راقيه 

تنهدت ... اخرى بين الرجلين اللذان يجلسان امامها  هقلبت نظراتها الحزينه مر 

على صاحب العيون ..تبتسم وتعلق  هبضيق وهي تشاهد العيون البنيه املرح

 .. هالعسليه املغرور 

 لصاحبها الذي يجلس بالقرب منها  هالتفتت لها العيون البنيه املرح

 خليك معي شوي ... هههه هيه اخت امال وين رحتي  : عدنان بمرح

 .. تبي ش ي ... عندك .. عدون يعني وين بروح  : امال بضيق

 .. تستحين ترى عبد العزيز صار زوجك ال .. اقول عيوني  : عدنان بهمس

 ..يعني ايش تبيني اسوي  : امال بغيض

وكل ما طلع الصايغ ... الرجال يسألك من اول وانت ما تردين  : عدنان بهمس

 ....تهزين راسك بالرفض ... ش ي 

ال يقول مزوجين  : هومتوتر  هكمل كالمه بمرح النه يحسب اخته مستحي

 ... ارفعي راسك يا خوك ... سك هههه بس تهزين را...هنديه 

 .. هشكله فخم مر .. طيب ايش رايك بالطقم هذا  : هعبد العزيز بثق
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عن سالسل من اللماس  هرفعت عيونها لتشاهد الطقم املاس الفخم عبار 

 ...وتنتهي بدوائر من العقيق الازرق بشكل رائع .الفخم املتألق 

اخرج لهم الصائغ قرابه لقد ... على الرفض  هنظرت بحزن للطقم وهي مصر 

عبد العزيز الـ  هالذي يليق بفخامه عائل..اطقم ومن اللماس الفخم  هخمس

التي  هووجد صعوبه في فهم ذوق املراء... الذي تعود على زيارتهم ملحله .... 

 ...تجلس امامه 

انه ..عبد العزيز كان مصر انه يتقابل مع امال علشان كذا طلب من عدنان 

وكانت تبي .. هالي كانت رافض..ائغ يشترون شبكه المال يروح معهم للص

 ...تجلس مع ميهاف تبي تأخذ اخبارها من بعد ما تركها فيصل وراح 

 لتراها عن قرب ..ولكن عدنان قرب اليها الطقم ..هزت راسها بالرفض 

 ايش رايك ... وذوق امول ..حلو  هعاد هذا مر  : عدنان

لنظرات الشمسيه الي تخفي عيونها امال نظرت بضيق وحمدت ربها على ا

 وعلى طول ردته .. املدمعه مسكت الطقم وشهقت بشويش وهي تقرا السعر 

 ...يعني لو ناعم كان اخذته ... اوفر شوي  هاحس..ال ما عجبني  : امال

تبينها علشان نجيبها .. طيب انت عندك مواصفات معينه  : عبد العزيز بملل

 ...لك ..
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وانها تتمنى انها تجلس معه علشان ..ا ما تبي منه ش ي امال تبي تفهمه انه

 ... بعد ما يرجعوا من املانيا ..تتفاهم على الطالق 

... يعني مو الزم نشتري ش ي من هنا ... ال ما عندي أي مواصفات  : امال بهدوء

 ...اذا رجعنا الرياض ممكن 

التي  هالشبكال وهللا اننا ما نطلع من املحل الا وشارين لك  : عبد العزيز

واذا ما ...واملحل هاذا من ارقى املحالت الي تعاملت معهم .. تامرين عليها 

 ..ترى نغير املحل عادي .. عجبك ش ي 

يا ربي صبرني على ما بليتني ...امال ياربي بيجلطني ما ابي منك ش ي ياملغرور 

 ...وش اسوي ..

أي ش ي وهللا فشله  اختاري ... اقول امال ترى مصختيها  : عدنان نزل راسه لها

 ...من الرجال 

وانا مو ..عدنان انت عارف اني ما ابي ش ي  : امال بصوت معتدل ناعم

 ...وبعدين ...  همستعجله على الشبك

 ..اموله اختاري علشان خاطري ... ال تفشليني  : عدنان بحزم

عبد العزيز متعود على نات الي ..اليكون تبي ش ي افخم من كذا ) عبد العزيز 

طيب نجرب ... على ثمن الش ي قبل ذوقه  هوحريص..يم تطلب اغلى ش ي دا

 ( هثاني همعك سياس
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عبد العزيز اشر على طقم من الاملاس الفخم على شكل زهرات متداخله 

 .. وتحمع بين اللون الالبيض والزهري 

نعم هذا افخم قم في  : النه عارف ان عبد العزيز بيدفع ثمنه هالصائغ بفرح

 وانت اول من يشاهده ..صل باالمس ولم يعرض الا هذا الصباح وو ... املحل 

عبد العزيز قام من كرسيه وجلس بالكرس ي الي جنب امال وعدنان انشغل 

 ...بيعطيهم حريه شوي ..عنهم يتفرج على الخواتم الفخمه 

ايش ..بيطلع حلو عليك  ههذا الطقم عجبني حيل واحس : عبد العزيز بهدوء

 ...رايك 

امال جذبها  هبصراح..الي قدام امال وجلس يراقبها  هعلى الطاول ومد الطقم

يعني مو واحد سهل أي ش ي ..الطقم حيل والي اذهلها ذوق عبد العزيز الراقي 

جمال الطقم كان ينادي .. وهاذي جزء من شخصيه عبد العزيز ..يعجبه 

سليه لم تفت عيون عبد العزيز الع هورقيق هوبانامل رشيق.. هاناملها الرقيق

امال ... رفعت الطقم وبانت ابتسامتها الجذابه الي سحرت عبد العزيز ..

 ... ثانيه  هوردت الطقم مر ...شافت السعر وشهقت بصوت مسموع 

وانا ..بس احسه انه شوي اوفر ... شكرا ..ال  : امال بتوتر ما فات عبد العزيز

 ..و..ما البس كذا 

يعني .فعلها ملى قرئت السعر  هن ردعبد العزيز ابتسم على توترها واستغرب م

 ...من غير تردد ..لو نات كان على طول خذته 
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ولو مو عاجبك ..باملحل  هترى لنا ساع...طيب ايش الي تبينه  : عبد العزيز

 ...ال تستحين نغير املحل .. ش ي

لو سمحت سيد عبد العزيز  : امال انقهرت منه الحين ليه ما يفهم اني ما ابيه

وبعدين ..يعني فيه كالمك بيني وبينك .. وانت اصريت ..ي ش ي انا ما اب..

 ...نشوف ايش يصير .

وما انت ناويه ...تلعبين علينا  هيعني انت من اول جالس : عبد العزيز بحده

 ...تشترين ش ي 

فيه كالم الزم .. الي صار بيننا ..والا انت ناس ي ..بصراحه ايه  : امال بحده

 ...لبعض يعني .... نوضحه 

طيب بما اني انسان متفاهم ما عندي مانع نجلس  : عبد العزيز بمكر

 ....خلني اقول لعدنان نروح ملقهى ونتكلم .. ونتفاهم 

 ..وليش نروح اتصل عليك واكلمك بالجوال ونتفاهم  : امال بضيق

وال حتى ..سوري بس انا ما اعرف اتفاهم بالجوال  : عبد العزيز يقاطعها

 .... هخلي التفاهم بالجوال وسيلاهميه وكبر املوضوع ي

طيب وايش لون  : همعه باي طريق هامال الي تحس بالضيق وودها تنهي املسئل

 ...نتفاهم 
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انت وانا لوحدنا بعد ما استئذن من ..تعش ي معي الليله  : عبد العزيز بخبث

 ...وراح نتفاهم بهدوء من غير ما يسمعنا احد ..عدنان 

 ...ونتفاهم هناك الفيال يعني انت تعال ..ال ليش نتعش ى  : امال بضيق

ويمكن يسمعنا احد ..فيها اختك وميهاف وعدنان الفيال ال  : هعبد العزيز بثق

 ..او ..

نتفاهم  هربع ساع...بس اسمع ..اوك  : امال بضيق ما لقت الا انها توافق

 ... انا بنهي كل ش ي باسرع وقت  هبصراح...  هوبعين نرجع للفل

وهللا وطحتي بين يديني يا مدام ) وما صدق انها وافقت  عبد العزيز بخبث

 ... بس اول انا عندي شرط تشترين ش ي ..الي تبين .. اوك  : (امال هههه 

وبعدين .. مشكور وربي ما ابي ش ي ..بس انا قلت لك ما ابي ش ي  : امال بتردد

وانت  انا عارفه ان منى اجبرتنا على هذا املوقف... املحل مره اسعاره مرتفعه 

 ما انت مجبور تشتري لي ش ي 

طيب بنشوف ..و تقول غالي ..ش ي ..ما تبي تشتري ..هههه حليلها ) عبد العزيز 

تلعوزينه  هانت ما علمتك منهو عبد العزيز الي جالسه ساع..اخرتها معك 

طيب انت الحين ساعدين بالطقم الي باختاره لك وبعدين رديه لي  : (بغبائك 

,,, 

 ..يعني ايشلون اساعدك ..ايش   :امال بعدم فهم
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 .. قدام عدنان ندخل وما نشتري ش ي  هما هي حلو  : عبد العزيز بمكر

عبد العزيز انا ما ابي ش ي وحرام تخسر نفسك في ش ي انا ما  : امال بصدق

 ..انا صادقه معك ...انا ما ارضاها عليك ... وبعدين تتورط فيه ..ابيه 

هههه ال عيوني انت ساعديني ..يز اتورط بش ي انا عبد العز  : عبد العزيز بغرور

 يعني كاخوان.. وانا راح اساعدك واسمع كل الي تبينه ..

 طيب  : امال وثقت بكالم عبد العزيز

مرت نظراتها على الاطقم التي امامها واختارت طقم ناعم من املاس الحر على 

 همنمق همتجمعه بطريق هناعمه منتهيه بحبات من الؤلؤ الصغير  هشكل سلسل

رفعت نظرها له وهي تأشر له وحست باالحراج من نظرات ..وسعره مناسب ..

ومن غير شعور نزلت الطقم وملت يدينها ..عبد العزيز املركزه على اناملها 

 ... ونظرات عبد العزيز الي تالحقها ..بحضنها 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 
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في اختيار  هعبد العزيز الي كان يتأمل رقه تعاملها مع الاشياء وطريقتها الراقي

 ...الشياء 

لو ادري كان .. ههه الحمد هلل واخيرا استقريتم على ش ي  : قطع عليهم عدنان

 من الاول خليتك تجلس جنبها وتخلصوني ههه 

 ههه ..قر علينا وتروح تغير رايها ههه اقول ال ت : عبد العزيز تماسك وبهدوء

 ..ولسه اثر نظرات العيون العسليه مأثره فيها ... امال محرجه ومنزله راسها 

عبد العزيز اصر على امال انه يشتري خاتم من الاملاس الناعم وخرجوا من 

 ...املحل 

دخل عدنان وامال ..وخرجوا مع عبد العزيز ومعه البودي قارد الخاصين فيه 

عبد العزيز مع البودي قارد ..وجلسوا يختاروا هدايا البرار  هزياء السهر ملحل ال 

واقف برى املحل يتصل على فيصل الن فقده بس مقفل جواله هو ومدير 

 ..في هذا الوقت كان فيصل مع املافيا ....اعماله 

 هنظر لعدنان الي حاط يده على كتف اخته وهو يقيس فستان من السهر 

حس انه يبي يدخل عليهم ... ر غريب يجتاحه ويضحك معها حس بشعو 

 ..ويسمع ايش يقولون 

وهو ياشر على املرايه ويقرب ...ههه وهللا لونه يهبل شوفي  : عدنان بمرح

 ..الفستان من وجهه امال 
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 خذ اللون الذهبي ابرار تحبه ,,, حلو بس ابرار ما تحب هاللون  : امال

ايش التطورات الي صارت من ..تحبه خابرها ما تحبه  : عدنان باستغراب

 ... بعدي

خفيفه وما تدري ضحكتها ايش سوت بالي يمش ي لهم وهم  هامال بضحك

 تعرضه لهم .. الي لبست الفستان  هيشوفون العارض... معطينه ظهرهم 

الي يحبه ) لكن الحين الي وتقلد صوت ابرار .. هههه هذاك اول ما تحبه  : امال

 ( انا بحبه ..بيبي 

 ...الاثنين مع بعض على اختهم وضحكوا 

امال لفت نظرها ...عدنان راح يطلب الفستان من الكونتر ويطلب املقاس 

فستان باللون الفوش ي من دولتش ي اند قابانا توب وعاري الظهر وطويل 

وسالسل باللون الذهبي ..الخر الساق  هومزين بالحرير الفوش ي املنساب بنعوم

 رف الفستان على الخصر ومتدليه بنعومه عى ط

ابتسمت ومرت ( راح البسه  هلو منى صار لها مناسب.. مره حلو ) امال بحزن 

 ..وشهقت من سعره الخيالي ..يدها على الفستان 

 بإمكاني ان اجعل احد العارضات ترتديه ..اتريدين القاء النظر عليه  : هالبائع

 .... : امال توهقت النها ما فهمت كالمه الاملاني وعدنان مو جنبها

 عليه  هنعم نريد القاء نظر  : عبد العزيز الي سمع الكالم جاء من الخلف
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 ..وانا ..وعدنان يحاسب ..وهللا ما ادري ايش قالت  : امال باحراج

 تعالي اجلس ي بكرس ي الي على جنب الين ما ينتهي عدنان  : عبد العزيز يقاطعها

ي طاح قلبها وشو ..ومشت جلست على الكرس ي ..امال تحسب املوقف خلص 

وانحرجت الن فستان ابرار ..تمش ي بالفستان الفوش ي  هو هي تشوف العارض

 ...لبستهه عارضه يوم اشتروه 

واضطرت تنظر بعبد العزيز الي يطالع في الفستان ..نظرت بعدنان لقته بعيد 

 ..(معقوله ذوقها حلو وناعم ) ويتأمل جمال ونعومه التصميم 

وانا ايش دخلني ..بنظراته  هي وياكل العارضامال تلخبطت وجع في شكله شو 

 ..فيه 

 ..عجبك .. ايش رايك حلو  : عبد العزيز

ممكن تقول لها شكرا ..وانا ما اعرف املاني ..شكلها تحسبني ابيه  : امال بتوتر

 ...عليه  هانا كنت بس بالقي نظر ..

 .. وناعم ..ليه الفستان مره حلو  : عبد العزيز بخبث

ممكن تقولها اني كنت ... حلو بس انا ايش دخلني ..ب حلو تي : امال بضيق

 ...عليه  هبس بالقي نظر 
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اريد ان اخذ الفستان ولكنني ال ... عفوا  : عبد العزيز وقف ومش ى للبائعه

فانا اريده هديه لها هل تساعديني ...اعرف املقاس املناسب للسيده التي معي 

... 

اتوقع ان املقاس املناسب ..  هملساعدطبعا سيدي بمكاني ا : البائعه غمزت له

 ..وبامكانك ان تشتري له الصندل املناسب .. 1هو

 في مقاس الفستان و الصندل .. حسنا سوف اعتمد على خبرتك  : عبد العزيز

والسيده التي امامي تمتاز بجسد ..هههه انها خبرت عشر سنوات  : هالبائع

 احر وس.. يعني متناسق ..رشيق وممتلئ بنفس الوقت 

البد ان لديك ..استطعتي ان تحددي قوامها من خلف املعطف  : عبد العزيز

 هههه ..قويه  هعين ناقد

 ...حسنا اتمنى انني وفقت في اختيار املقاسات  : هالبائع

عدنان جلس جنب امال وجلسوا يسلفون الين ما يخلص عبد العزيز الي 

 ..يحسبوه يشتري ش ي الهله .. هواقف يكلم البائع

و عيونه تبتسم بخبث وهو يخطط كيف  هاملغرور  هش بخطواته الواثقوم

وترفض ..وتخربط بكالم ماله داعي ..اجل انا عبد العزيز تلعوزني ) يأدب امال 

ان ..هي وجهها ان ما خليتك يا امال تشهقين باسمي ...  هتجلس معي بعد امللك
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هللا يعينك يا <<.هههه ما اكون عبد العزيز... ما عرفتك من هو عبد العزيز 

 (امال على املغرور 

 ..ابي اعزم امال على العشاء ..عدنان اذا ما عندك مانع  : عبد العزيز

 هههه ..تاخذوني معك .. موافق بشرط  : عدنان منفتح

 ..تزين بوجودك  هوهللا ان الجلس..حياك  : عبد العزيز بصدق

الا  هحلى الجلسما ت..ايش يقول  هامال سامعه عريس الغفل : عدنان بخبث

 وال ش ي هههه ...يعني انت ..بوجودي 

 اجل عقاب لك ماحنا عازمينك ..هههه ال تجلس تقلب الكالم  : عبد العزيز

امال ايش رايك بتروحين وتخلين اخوك  : عدنان مستغرب من اخته وسكوتها

 ...يهون عليك 

 العزيز  امال توهقت النها ماهي معهم جالسه تفكر بالكالم الي بتقوله لعبد

 ................ : امال

اقول تراا صارت  : ياويلك يا امال<<<< عبد العزيز يرقع النه يبي امال لحالها

 مرتي وال تدخل تخرب بيننا 

وهللا باهالنذاله ما شفت .من الحين مطلعيني برى املوضوع ؟..هههه  : عدنان

 .. اني مخلي لكم الحريه ..اصال انتم تحمدون ربكم ...
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 1 هونزل عدنان وامال على ان عبد العزيز يمرها الساع هللفل هت السيار وصل

 يتعاشون بمطعم

 بمرح عدنان املعتاد الفيال عدنان وامال دخلوا 

 هال وغال ما بغيتم تجون طولتم  : منى الي جالسه بالصاله تحت نظرت باختها

ايش اسوي في اختك نشفت ريقنا الين ما اختارت من محل  : عدنان

 هههه ... وهرات املج

 ويوفقك يا امال ..هللا يتمم على خير  : منى بضيق

الحين ..ودخلت غرفتها وجلست تبكي بقهر  هامال طلعت على فوق من غير كلم

طيب هي تبي تصير مطلقه ...كيف تقنع عبد العزيز ان يطلقها .. ايش بتسوي 

 هبقو من الخوف جلست تبكي ..وايش ردت فعل عدنان وميهاف وابرار ... 

 وصوت عالي دخلت عليها منى 

ما مسكت نفسها وجلست على السرير جنب امال وحضنتها  همنى الحساس

 وجلست تبكي معها بصوت عالي 

 هللا يسامحك يا امال لي سويت كذا  : منى ببكاء

 ..ادافع عن نفس ي ...  هانت ما اعطيتني فرص..انا ما سويت ش ي  : امال ببكاء

تمنيت اني ... على السرير ... وشفتك انت وهو على ياليتني ما دخلت  : منى

 اموت وال اشوف منظرك يا امال كذا 
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 ... كفايه انت فاهمه غلط  : امال بصراخ

وما استرجع منظركم  هاهئ اهئ ياليت ياليت اقدر اغمض عيوني لو مر  : منى

 و...الي حرمني النوم ..على السرير 

ويكون لعلمك انا ما ..تفكرين فيني غلط  ال ... انا امال يا منى  : امال تقاطعها

اهئ ..اهئ ...وعليه الا عشانك النك كسرتيني يا منى  هوافقت على امللك

انا ماني عارف ..والا هو انجبر زيي ... وهو استغل املوقف ..كسرتيني قدامه 

 الي يصير لي ..ما تخيلت  هكانت لحظ.. وال فاهمه ش ي ..

بس طلع الحرامي عبد .. فه على نفس يحرامي وكنت خاي هانا طلعت احسب

اغمي علي وهو جلس  هوانا من الخوف من الحارس الي دخل فجأ..العزيز 

 ...علينا .. هيصحيني وانت دخلت فجأ

يعني انت ..انت ايش تقولين  : منى رفعت راسها ومسكت راس امال بين يدينها

 استغفر هللا ... يعني ما صار ش ي .... ما بينك وبينه 

انا عمري ما كلمت عبد العزيز او شفته غير ملى ... منى ليش تقولين كذا  : امال

 وانا ماني عارف ايش اسوي ..بس املوقف صار .. حكيتك 

 سامحيني ... سامحيني اموله ظلمتك  : منى بكت وهي تحضن اختها

وانا الزم اكلم عبد العزيز وننهي كل ..خالص يا منى الي صار صار  : امال بضيق

 ....ش ي 
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ال تخليني احس بالذنب واكرهه ... ايش الي انت ناويه عليه  : منى رفعت راسها

 ...نفس ي 

وانا وعبد العزيز .. منى انت مالك ذنب الي صار صار  : امال تطمن اختها

 ونفترق اذا ردينا الرياض .. هوراح اتفاهم معه واحل املشكل..ناضجين 

 تطلقين .... تنفصلين  : منى بعدم فهم

 ...ما عندي الا هذا الحل .. ايه  : ضيقهامال ب

 ومستقبلك .. فكري في عدنان .... انت تدمرين نفسك  : منى

 .. انه مطلق  هانت ناسي... اجل اخلي هاملغرور يسوي الي يبي  : هامال بحد

عبد  هانت الحين زوج... ال تسرعين ...امال عيوني فكري زين  : منى بهدوء

 ...عدنان يمدحه كثير ... ينه وحاولي انك تكسب.. العزيز 

اني ارتبط .. هاو علشانه بس انا فكر ..صديقيني مو علشانك  : امال بضيق

 ... عندي  همرفوض هبرجل له تجربه سابق

سامحيني ... هللا ياخذ غبائي كله مني انا السبب في الي انت فيه  : منى بهدوء

 امال ال تهورين ..

واحط  هوهو نفترق راح اتعش ى مع الليل الزم اصال انا.. ايش اتهور  : امال

 ...النقاط على الحروف 

 ..امال انت مستوعبه كالمك يعني بتسيرين مطلقه  : منى بتفكير حزين
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 ..كيف ..هاه  : امال بخوف

  هانتي بعد بتصيرين مطلق..الرجل املطلق لكن  هانت رفضتي فكر  : منى

 انا جبته لعمري  يا ربي ايش الي...  هاصير مطلق : امال بضيق وحزن 

انت حاولي تعرفين عليه زين .. وانا ابيك تسمعين نصيحتي .. انا السبب  : منى

 ..وتندمين لو ..يمكن يطلع انسان كويس .. وبعدين احكمي ..

يعني بس ... وانا حاسه انه مو مقتنع فيني .. وقت الندم راح  : امال بهدوء

 ..املوقف ..علشان 

 ...امال  : منى

 وان شاء هللا اقدر اصرف نفس ي .. زمني اليوم على العشاء وانا بروح عا : امال

 : ميهاف ودقت الباب ودخلت هامال مشت وراحت لغرف

 مساء الخير ميهاف : امال

بالشرفه وتفكر في فيصل وتدعي هللا انه يحفظه ويسلمه  هميهاف الي جالس

 (يعرض املشهد لفيصل ..في الوقت الي كان اندريه ..)من كل شر 

 ..هال وهللا بالعروسه  : ميهاف

اقصد .. يعني .. اشلون فيصل  : امال جلست على سور الشرفه عند ميهاف

 وحنا بعده طلعنا ..ما طول 
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انا مجنونه بحبه .. احبه يا امال  : ميهاف تمش ي وتحط راسها على كتف امال

 ...وربي اني يمكن افقد عقلي لو صار له ش ي .. خايفه عليه .. 

وانت قويه يا ميهاف ..ان شاء هللا ما يصير الا كل خير  : سح على راسهاامال تم

 الضعف يسيطر عليك ..ال تخلين 

امال ..يضيعني ..حبه لي يشتتني ...حبه هو الي يضعفني ...حبه  : ميهاف بحزن 

 ..انا بعترف لك بش ي 

 .. وانا بعد بعترف لك بش ي  : امال بهدوء حزين

حياتها مع فيصل وانها زوجه له بس باالسم ميهاف كانت بتحكي امال عن 

وكيف بتتصرف ..اجل كيف بتسوي لو عرف حقيقتها .. وتحبه كل هالحب ..

 ...النها تعرف ان امال الوحيده الي تفهمها ...

 قولي انت اول انا تعبتك معي كثير  : ميهاف

 وايش ناويه تسويه  هامال حكت قصتها من الاول مع عبد العزيز الين امللك

والحين .. باالول كان بسبب اتصاالتي ..امال يا عيني عليك  : ميهاف بخوف

 ...امال ..بسبب منى 

تفكير عبد العزيز  هانا بس ودي اعرف طريق.. انا مو ندمانه  : هامال بثق

 ..يعني اكيد فيصل كان يتكلم معك عنه .. علشان اخذ الي ابيه من بسهوله 
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وانت الزم تتروين ... م على عبد العزيز امال ال تسرعين بالحك : ميهاف بهم

 .. هاعطي نفسك فرص..وكالم منى صحيح 

 ..وفوق كذا مطلق ... ودمه ثقيل ... ميهاف عبد العزيز مغرور  : امال بضيق

اكيد انه اضطر ..وعليه ...امال اناعارفه ان املوقف صعب عليك  : ميهاف

امل فيصل ملى كان انا شفته كيف يع,,وبعدين ..يسوي كذا علشان عدنان 

ودايم تدعي ان ..وامه تحبه حيل .. انه رجل والنعم فيه  هبصراح... بالغيبوبه 

 ..ويتزوج من بنات ديرته.هللا يفكه من نات 

كلمتها  هكم مر ..وهللا اني خايفه منها ..ام فيصل بحالها حكايه  : امال بضيق

 هميهاف شكلهم عائل... همغرور  هومر  هطيب همر ..واحس انها تعاملني بغرابه ..

 ... الا كيف فيصل مغرور زيهم ... املغرورين هههه 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

حتى لو مغرور وربي احلى .. هوفديت غرور .... فديته  : ميهاف بحب حقيقي

 هوهاذي الصف... بس الحمد هلل فيصل متواضع حيل ... مغرور شفته بحياتي 

 هقلبها طيب مر ... تى ام فيصل لو فهمتيها راح تكسبينها وح... احبها فيه كثير 

 ..واظن عبد العزيز ما يختلف عنهم ..
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 ههههه...ميهاف انا جيت ابيك عون صرتي مع اهل رجلك  : امال متلخبطه

 ..شكل هالعبد العزيز ما راح يطلع من حياتي بسهوله 

 هل استغلي هالصفوهو حنون حي..اكسبي عبد العزيز ... امال يا قلبي  : ميهاف

 ..ما يصير تطلبين الطالق .. فيه 

وهللا انا اقول نفترق ..وبعدين يرميني ..اخاف انه مغصوب علي  : امال بهم

 ..الحين احسن 

وخلي اغلب ..تتعش ي معه  هانت اليوم رايح : ميهاف بهدوء مسكت يد امال

انت ..م حاولي تعرفي رايه في موضوعك... الوقت هو يتكلم وانت استمعي له 

 ..والزم تحزمي امرك .. هعاقل

 ......................... : امال

 .. هانك راح تكوني امال العاقل.اوعديني  : ميهاف

 ..املهم انت شو عندك ... طيب  : امال سرحانه بهم

 ..وانت تجهزي للعشاء ..تصرف امال ..ههه انا ابي انام  : ميهاف

بس هو ما ..جوال تتصل على فيصل ومسكت ال..ميهاف بعد ما طلعت امال 

 يرد 

كان الاطباء ... في املستشفى الذي كان السيد فيصل يتلقى العالج فيه 

التي حقن  هما هي املاد هيقومون بفحص السيد فيصل واخذ التحاليل ملعرف
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وتم نقل السيد فهد ايضا لنفس املستشفى .. الفعاله  هوهل هي املاد..فيها 

ورفض ان يبلغ احد من اهله باملوضوع ... د فيصل والذي افاق قبل السي..

والرجل الذي  هواطمئن على ان السيد اندري..واكمل التحقيق مع الانتربول ..

السيد فيصل من قبل املافيا  هوبذلك لن تتم مطارد..معه تم القضاء عليههم 

بالعصابات  هوليس لها عالق..انتهت  هالسيد اندري هالن جماع..في املستقبل 

 ...حتى ال تنتقم من السيد فيصل ..خرى الا 

وهللا ... الحمد هلل الي خلصنا من املافيا ) فهد جالس في الغرفه على السرير 

بس ... اربع سنوات ضاعت من عمر طويل العمر بالخوف الي يخفيه حتى عني 

سبحان هللا .. وربي رزقه بزوجه ما شاء هللا عليها .. انتصر عليهم ..في النهايه 

كان ما صدقت واحد بامليه ..لو انا ما كنت مع فيصل ببدايته مع ميهاف و ..

بس ربي اعطاه .. والسيد فيصل حافظ عليها وهي ما تدري ..... انها لها ماض ي 

 ( وهللا ونعم الزوجه ..وهللا يوفقه مع ميهاف .. هالطيب.على قد نيته 

من قوتش ي مع بنطلون جنز ولفت ايشارب  هبيضاء طويل هامال لبست بلوز 

باللون الابيض والازرق على راسها ولبست بوت طويل ابيض ومسكت شنطتها 

 وجلست تنتظر في الصاله قدوم عبد العزيز بتوتر .. من برادا 

 عبد العزيز عند الباب ..امال  : عدنان عند البا ب ينادي

اعطي ..ال تسرعين ..امال هللا يخليك  : مشت بتوتر ومنى تبكي وتدعي لها منى

 .. هنفسكم فرص
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 لي ..ال تخافين علي بس دعواتك .. ان شاء هللا  : امال

 مشت للباب الخارجي وشافت عدنان يتكلم مع عبد العزيز 

 ... اقول ما غيرتم رايكم تأخذوني معكم  : عدنان بمرح

 .. هاجل انا ما عندي سالف..انت اوت ..هههه ال مستحيل  : عبد العزيز

الحين طول العصر مع بعض ما قلتم ..  هوامول تحفهههه وهللا انك  : عدنان

وال بتكملون العشاء بدون كالم ... وكله انا اهذر وانتم ساكتين ..وال كلمه 

 هههه

املايباخ وركب عبد العزيز وفتح الباب الثاني  هفتح الحارس باب السيار 

الي  هوما فاتها فخامه السيار ..وركبت امال جنب عبد العزيز وهي محرجه 

...  هكأنك راكب فرست كالس بالطيار ..وال باالحالم  هبصراحه سيار ..بتها راك

رفع عبد ...  همن غير الكراس ي املريح..معطيها فخامه  هاللون الاسود للسيار 

 ..العزيز الحاجز بين السائق والحارس الشخص ي وبينهم 

 وارتبكت وهي تشم ريحه العطر ... وسامته الرجل الي جالس جنبها سكتتها ..

الشمسيه البدله  هشافت من طرف النظار ..القويه  هالي ملت رئتها بالريح

 .. السموكن السوداء الي البسها عبد العزيز 

اول ... بحضورك الكريم .. يوم شرفتيها  هنورت السيار  : عبد العزيز بغرور

طلبتها حسب .. الا ايش رايك فيها ..  هشخص يركب سيارتي الجديد
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ثانيه هديه لفيصل اذا رجعنا بالسالمه  هوطلبت وحد...  املواصفات الي ابيها

 ...للرياض 

كانت تحسب انها ..عبد العزيز وترتها  هامال حست بسخريه بكالمه بس هيب

 ..بس الحين ما تدري حتى ايش الكالم الي بتقوله .. قويه وما راح يهزها ش ي 

ما شاء هللا ... ا هللا يعطيك خيرها ويكفيك شره.. باهلها  همنور  : امال بهدوء

 .. هللا يهنيك فيها ... فخمه حيل 

 ..شكرا على املجامله  : عبد العزيز ما كان متوقع رد امال بيكون مؤدب

على جنب  هالفضيه الفخم همد الطاول... وحب انه يبدء يرفع ضغط امال 

وبدء يشرب العصير من غير ما يعزم ... واستخرج كاس وصب له عصير تفاح ..

الي قدامه وهو يتابع حاله الطقس عبر  هوبدء بتشغيل الشاش...  على امال

 ...الي تشتغل باللمس  هالنت بالشاش

 هطريق هبصراح..وحست انها خايفه ...  هامال حست باالحراج من تطنيش

وحياتها و تحب ..في اسلوبها  هوامال على انها راقي.. هحياته مترفه ومغرور 

الا ان الوضع ... لسه ما فاتت عبد العزيز في الج هولها طول ورز .. هالاناق

 ..واتخذت الصمت ..اربكها 

اصب لك ... نسيت انك معي  هبصراح..شكلي ما انتبهت ..يوه  : عبد العزيز

 ...عصير 
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( حتى مسوي نفسه ماهو شايفني .. انا ما املي عينه .. هلهالدرج) : امال ببرود

 ..انا مو عطشانه .. العفو 

والا تخلي الاختيار لي ..او مطعم خاص ..ي تروحي مكان معين تحب : عبد العزيز

... 

وما ..انا ابي اجلس باي مكان اتكلم معك فيه  : امال ببرود اغاض عبد العزيز

 .. هعندي أي مانع على أي مكان تختار 

وكمل كالمه باملانيه .. بما انك تركت الخيار لي  : عبد العزيز ملعت عينه بمكر

 تندمين على غرورك وكبريئك هاذا  اذا سوف اجعلك.. 

 كلمني بالعربي الني ما افهم املاني ..تبي تقول ش ي .. عفوا  : امال بحذر

 ههههههه.... : عبد العزيز

عند باب الفندق الفخم ونزلت امال مع عبد العزيز الي نظر  هتوقفت السيار 

 ..للبسها وما عجبه 

بس الي ما .. م الي بالفندق ومشت معه عبر املمر وهي تفكر انه بيدخل للمطع

شافت نظرات .. كانت عارفته امال ان عبد العزيز راح للفندق الي ساكن فيه 

 ودخلوا املصعد ..العاملين واستغربت 

.. وخايفه تسأل سؤال يفهمه غلط ..ومشوا عبر املمر وامال خوفها يزيد 

وانفجعت وانخطف اللون منها وهي تشوف عبد العزيز يوقف قدام باب 
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وامال تسمرت ..دخل عبد العزيز .. هوالبودي قارد يفتح الباب بالبطاق,,جناح 

 عند الباب 

 ..حنا ليش جايين هنا ..يعني .. انا ..انت .. : ورفعت وجهها بخوف له

وتعلمي الذوق تتكلمي بصوت خافت وانت في ممر ..ادخلي  : هعبد العزيز بحد

 قلتي على راحتك وبعدين انت .. انا رجل معروف هنا ..الفندق 

تعال ..واذا نبي نتكلم ..ماراح ادخل معك في جناحك  : امال بهمس خايف

 ..تحت في اللوبي 

  هبقو ..وما حست الا بالي يسحبها مع يدها ويدخلها بالجناح ..مشت راجعه 

انا ملى اتكلم ما تدرين  : عبد العزيز سحب امال ونزل ملستواها وبهدوء

 ي قلت على راحتك وانت ال... وتعطيني ظهرك 

ما يصير ادخل معك جناحك  : لو سمحت سيد عبد العزيز : امال بارتباك

 ..وبعدين عدنان لو درى ... عنك  هوانا غريب..

واني ... ا ن ملكتنا كانت اليوم  هالظاهر انك ناسي : عبد العزيز يقاطعها بغرور

وبعدين جلوسنا هنا احسن من الجلوس بمطعم مكشوف انت .. زوجك 

 ..بحجابك 

 ..ايش فيه حجابي ولبس ي .. نعم ..نعم  : امال قهرها

 ...,هنا تاخذين راحتك اكثر .. ال تفهمين غلط  : عبد العزيز
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 ..لو سمحت خلنا ننزل تحت انا ما راح اجلس معك  : بس تكابر هامال خايف

 .. هوجلس يتكلم باملاني هعبد العزيز بهدوء مش ى للكنب ورفع السماع

 نتفاهم ..تعالي اجلس ي  : عبد العزيز

 ...نتكلم وانا واقفه احسن  : امال واقفه ما تحركت

 عبد العزيز مش ى وسحبها وجلسها على الكنب وجلس جنبها 

من  هوهو يسحب النظار .. امال قلبت الوان من الخوف وبردت اطرافها 

 ..عيونها 

 ..ما لها داعي حنا في الجناح  : عبد العزيز

عبد العزيز اخذ ... نت واقفه وصبت لهم عصير وجابته اشر للسيرفس الي كا

ومشت السيرفس ..الي رفعت يدها واخذت العصير .. وطالع في امال  هعصير 

عبد العزيز بهدوء قرب من امال وشال الايشارب من ..وطلعت من الجناح 

 شعرها 

 ...وهذا بعد ماله داعي  : عبد العزيز

مسح عبد .. ون شعرها مو مرتب امال حست باالحراج وهي تتخيل يمكن يك

العزيز على شعرها وهو يشيل الدبوس الي بالشعر وينساب الشعر الليلي بين 

  هاصابع

 ...لكن مبين ان سوداه طبيعي ..كنت احسبك صابغته .. هههه : عبد العزيز
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ياويلي هاذا جريئ ) |امال انحرجت وسكتت وبدت يدينا تترتجف من الخوف 

 .. (الصبغات وش عرفه ب هومتفتح مر 

 هتأمل اصابعها الرقيق.. واستغرب من برودتها  همد يده ومسك يدها البارد

 قلب يدينها بين يدينه .. البيضاء  هالناعم

الطقم باملحل  همن يوم شفتك ما سك : عبد العزيز بحبور خوف امال

 .. ولونها الفاتح ..اصابعك  هكيف رق..جلست اتخيل 

وطلع من .. هعبد العزيز ما اعطاها فرص امال حاولت تسحب يدينها لكن

بين اصابعه السمراء .. البيضاء  هورفع اصابعها الرقيق.. هعلبه مخملي هجيب

ويطلب منها  هالثاني هوابتسم وهو يناولها الدبل.. هوبهدوء لبسها الدبل هالواثق

 ..تلبسه 

ا بس عبد العزيز رفعه..وجات بتسححب يدينها  هامال بارتباك لبسته الدبل

انا كيف .. هاذي  هياربي وش هالنشب... ) لفمه وقبلها بهدوء ارعب امال 

 ( افهمه واتخلص منه 

وناعمه .. هاناملك رقيق : هعبد العزيز وعيونه على اصابعها الرقيق

بس ترى انا احب ..تعجبني الاصابع الي كذا  هواطرافها نحيف..وبيضاء...

 وتطلع احلى .. ,ناكير احسن الاهتمام باملناكير يعني لو تطلينها بامل
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وهللا بموت من ..ياربي .. ياربي وش هالرجل ) امال انفجعت من كالمه الجرئ 

ايش جالس يخربط هذا مجنون يبيني احط مناكير وانا بالسفر .. الرعب 

 (انا الزم اوقفه عند حده هو وخشته ....  هوالصال ,,

انا حب  : دهها الناعممسح على خ... عبد العزيز ماش ي بخطته بإسكات امال 

نتقابل  هعلشان اول مر  هوراح اسكت هاذي املر ..املكياج بجميع انواعه 

 ...والزين  هترى انا احب الاناق.. انتبهي ..  هالجاي هبس املر ..,

وما يعرف يحترم .. ومتفتح .. ووقح ..ياويل جرئ ) امال غمت الدنيا بوجهها 

 (وجهي  ايش لون احط ميك اب وانا كاشفه.. نفسه 

اجل انا عبد ..اصبري علي يا امال ) ابتسم بهدوء وهو يراقب تعابير وجهها 

 ..( ما اكون انا ..ان ما لعوزتك ..العزيز تلعوزيني 

يعني انت البسه بنطلون .. وبعدين انا احب اللبس الانيق الراقي  : عبد العزيز

ول التعامل انا احب اعرفك باص..وانا عازمك على العشاء ما يصير  هوبلوز 

.. وتزينين كانك رايح لحفله ... هملى يجي العشاء الزم تلبسين لبس سهر ..معي 

 ... تساعدك في لبسك واناقتك  هوراح اعين وحد

 ...( 3..6..8)علشان تماسك  هامال تعد للعشر 

تبديل املالبس روحي غيري  هاسمعي زين انا جبت لك فستان وتركته في غرف

 ...ل لبسك علشان العشاء بيوص

https://jadidpdf.com



 
939 

 ..ايش جالس تخربط .. انت اوقح انسان شفته بحياتي ..انت  : امال بصراخ

 هجريئ هعبد العزيز سحبها وصدم راسها بذقنه ورفع وجههها باصابعه وبحرك

ليطبع  هولكنها تحركت في اخر لحظ..امال انحنى ليقبل شفتيها  هشلت حرك

وم بس هو اقوى منها امال حاولت انها تدفه وتق... قبلته على خدها الناعم 

 ثبتها بالكرس ي 

ترفعين صوتك علي راح يكون تعاملي معك باهاالسلوب  هثاني مر  : عبد العزيز

 هوانا ما طلبت ش ي حرام او منافي لالخالق كل الي طلبته تلبسين فستان سهر ..

كان لبستي فستان  هلو حنا مسوين ملكتنا في قاع..يعني من حقي .. 

 ..وتصورتي بعد ..

هاذا انت قلتها لو اننا مسوينها في قاعه  : بدموع اثرت على عبد العزيز امال

مو اتضايف عندك وانا ..وبعدين انا جيت اتكلم معك ..يعني مو زينا ..

 ..متحملتك من اول وساكته علشان اكلمك 

 التبديل واوعدك راح نتكلم  هشوفي الفستان في غرف : عبد العزيز بعدها عنه

 ...واسمع ..ح البس ش ي ما را : هامال بحد

انا عندي شغل باالب راح اجلس في اللوبي تحت واذا طلعت  : عبد العزيز

 ...الا اذا تبيني البسك بنفس ي ..القاك البسه 

 .. مغرور وسخيف  : هامال بحد
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 ..وبعدها راح نتفاهم بهدوء  همعك ربع ساع : عبد العزيز

ي ايش تسوي من الرعب خرج عبد العزيز من الجناح وامال ارتبكت ما تدر 

رفعت راسها على صوت ..ياربي .. وجاء على بالها تتصل بميهاف او حتى عدنان 

 ...الي ارسلها لها عبد العزيز  هاملرافق

واريد ا ن اساعدك في .. فيك  هالخاص هامال انا املرافق هسيد : هاملرافق

 ...ارتداء املالبس 

 التبديل  هولكن اين غرف... حسنا  : امال باالنجليزي 

 امال  همن هنا سيد..تفضلي معي  : هاملرافق

وشافت الفستان الفوش ي الي اعجبها  هلغررفه صغير  همشت امال مع املرافق

اثريك ..وجع يوجعك يالحقير ..) ومعه صندل ذهبي  هفي املحل معلق بعناي

بس هين ..كذا صدق مجنون  هانهبل هالرجال اشلون بلبس..شاري الفستان 

 ( ت فيك ياعبد العزيز ان ما هبل

وهي تتامل انسياب الفستان  هلبست الفستان الفوش ي ووقفت امام املرأ

وعكس اللون الفوش ي جمال ..الفوش ي بقماش الحرير على جسدها الناعم 

كان عاري الصدر والظهر لين اخره وينزل الى ..وبياض وصفاء بشرتها الرائع 

يق بامتالئها محببه مع تقاسيم جسدها الرش هاسفل بنعومه متناسق

..  هاخاذ هتحيط بالخصر وتنزل على الطرف بجاذبي هوالسالسل الذهبي..

فردت شعرها الاسود الحرير ليغطي ظهرها العاري وحمدت ربها ان مشكله 
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لبست الصندل الذهبي العالي ووقفت تعدل شعرها من الامام ... الظهر حلت

اخرجت القلوس ....  هعاريمنه لتغطي اكتافها ال هالقصير  هووضعت الطبق..

واكتفت ..ووضعت بالشر بسيط ,,الوردي من حقيبتها ووضعت القليل منه 

 ..بذلك 

 ..بانتظارها  هخرجت تمش ي وكانت املرافق

 وبامكانك الذهاب ... حسنا لقد ارديت الفستان بنفس ي  : امال

تناء الساعدك في اق..ولكن سيدتي السيد عبد العزيز وظفني اليوم  : هاملرافق

 ...اللبس 

شايفني ما ..ايش شايف نفسه هاملغرور  هاوفففففف طولها وهي قصير ) امال 

وانك قمت بعملك ..حسنا ساخبره بانني صرفتك  : ..(اعرف ش ي من الذوق 

 .باكمل وجهه 

 ووضعتااليشارب على راسها ....ارتدت امال املعطف ..خرجت  هاملرافق

الداخلي وجلست تستناه يجي  على الكنب هالواثق هامال جلست الجلس

انفتح باب الجناح ودخل عبد العزيز ومعه البدي قارد ومعه سيرفس ..

انشغل السيرفس بوضع العشاء وخرج بعد ان .. يسحبون عربه فيها العشاء 

كان .. هطيرت امال عيونها بخوف وهي تشوف الي في العرب... هقرب عربه صغير 

وووعاء معدني مليان .. همتدليه ذهبي هوعاء زجاج يحتوي على ثلج معه ماسك

 ..شامبانيا  هثلج وطالع منه زجاج
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اخرتها يا امال .. شراب ... ال بارك هللا فيك .. ااااه يالحقير ..شامبانيا ) امال 

ارتجفت من الخوف وهي تشوف عبد العزيز الي يكلم ..( تزوجين واحد يشرب 

 ..امال  الصدمه عورت قلب.. السيرفس وخرج هو البدي قارد 

قومي شيلي .. الي تسمع كالم زوجها  هايه كذا احب الوحد : عبد العزيز بغرور

 الحجاب واملعطف خليني اشوف الفستان كيف عليك 

ما حست بعبد العزيز وهو يسحب الايشارب ..امال من القهر في عالم ثاني 

 وينزل املعطف ويوقفها ويدورها 

مثل .. هوالرق...  هوال هاالنوث..جمال عبد العزيز دوخه شكلها ما توقعها بهال

لفت وجهها له وثبته بيدينه وعيونه تقول كالم ..وهو يحركها بيده  هالريش

 كثير 

انا ما احب اشوف ... ليش الدموع ..ال  : الي نزلت من عيونها همسح الدمع

 وانت ما شاء هللا عيونك تهبل ما يليق لها الدموع .. الدموع 

 ...ليه الشراب .. ليه يا عبد العزيز  : امال من الصدمه همست

عبد العزيز  : ومسكت يدينه ونزلتها من على وجهها وشبكت اصابعها بيدينه

تقوم تخربها .. انت ما شاء هللا عليك كل ش ي فيك حلو .. انت ليش تشرب 

 ليش تنزل بمستواك الراقي بالشرب .. ليش تعص ي ربك ... بالشراب 

 و..وبعدين انا عايش برى ..مافيه انسان كامل  : عبد العزيز بيطفر فيها
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 هوعدنان جلس فتر .. فيصل اخوك طول وقته برى وما يشرب  : اما تقاطعه

 ..عبد العزيز .... برى وما شرب 

 ..ما سمعتي كالمي .. انت حكمت علي اني اشرب  : عبد العزيز ابتسم

ى طول سوتي لي يعني عل..انت اذهلتيني .... هبصراح : رفع يدها لفمه وقبلها

 ..ادافع عن نفس ي .. هوما اعطيتيني فرص..  همحاضر 

  هالصغير  هامال نظرت للشراب الي في العرب

وطبعا ..انا طلبت عشاء من الفندق  : عبد العزيز بهدوء وعيونه على عيونها

عندهم ميزه انهم يقدمون شراب فاخر مع ..بما اني من كبار الشخصيات 

كل السنوات الي ..وال عمري والحمد هلل شربت ..بته يعني انا ما طل..العشاء 

 ...عشتها في امريكا ما شربت ابدا 

بس انفعلت ..اسفه ..انا  : امال ارتاحت وابتسمت ابتسامه ذوبت عبد العزيز

 ..يوم شفت الشراب 

من  هوجلسوا يتعشون وامال منحرج هعبد العزيز سحب امال على الطاول

وهو ..ه الي كل ما رفعت عيونها لقتها تراقبها موقفا مع عبد العزيز ونظرات

 مبتسم 

وال ..وهللا انك ما انت هينه يا امال اجل انا تحسبيني اشرب ) عبد العزيز 

 ..(وراح اادبها زين ..بس تعجبني .. هشرس هبصراح..تنصحين 
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 بعد ما خلصو ا العشاء 

 ..انعم هللا عليك  : امال

 ....... : عبد العزيز

انا ايش دخلني فيه يشرب والا ال كان مسكت لساني شوي وش  مغرور ) امال 

 ممكن لو سمحت بتكلم ( بيضرني 

قولي ايش  : الكوبي هعبد العزيز حط رجل على رجل وجلس يدخن سيجار 

 ..عندك وانا اسمعك 

تزوجنا انا .. هوالي على اساسالفيال للي صار في  هبالنسب : (ياربي احراج ) امال 

اذا رردينا الرياض  هوتبينا نلغي امللك..انت منحرج من عدنان اذا ... اقول ... 

 ترى عادي 

اذا ..ومين قالك اني بتركك ..هههه  : عبد العزيز ضحك بسخريه قهرت امال

 .. انا مقتنع بالي سويته ... رجعنا 

يعني اني ... انت تبي تفهمني انك خطبتني عن اقتناع فيني  : امال بهدوء

 ..عجبتك او ان 

اول اونس نفس ي وبعدين ... هههه بدري عليك تعجيبيني  : العزيز غرورعبد 

 ..نتفاهم 
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يعني ايس تونس .. ايش قصدك بدري علي ..نعم نعم  : امال طيرت عيونها فيه

 .. نفسك 

ويا (.. بس الزم اكسرك  هبنفسه الا حلو )يعني ما فيك حلى زايد  : عبد العزيز

 ك بسهوله بس ما اقدر اطلق.. ما شفت احلى منك 

 ..حتى انا شفت احلى منك كثير ... عدال ياملزيون  : امال بشراسه

من ..وحالي يصرع ..مزويون ..ههه واثق عيوني من شكلي  : عبد العزيز بغرور

الا ..فيني  هيعني الحمد هلل كل املواصفات الحلو ..غير مركزي العائلي واملادي 

وال عمري فكرت اتزوج ..انت مو من طموحي  هبصراح..انت وش فيك زين 

 ..بصفاتك  هوحد

الجمال  هامال قهرها قامت وجلست جنبه على الكنب وعبد العزيز شل تفكير 

الي جلس جنبه تامل بياض بشرتها الي عكسه اللون الفوش ي وانتقلت نظراته 

  هولنحرها الا بيض وعروقه باينه من العصبي..لخدودها الي حمرت من القهر 

 

 

 لكون ا همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 
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وانت ما احد قالك اني انا امال الـ الي ما هو من طموحها انها  : امال بحده

 .. تتزوج رجل مطلق 

وعبد العزيز انتفض من كالمها الجرئ معه الي كسر ... امال جابتها على الجرح

 .. غروره 

 هقالتها وهي تسحب من عنق..وما احب الرجل الي يلبس سلسال  : امال بحده

والي يسمع ... والي يستغل صديقه ويضحك عليه .. سلسال بلون املعدن 

 الناس كالم جارح وما يهتم بمشاعرهم

واسمي ..دمي  ههذا سلسال عادي مكتوب فيه فصيل : هعبد العزيز بسخري

لبسته اول ما جيت امريكا ومانزلته .. يعني معلوات عني في حال صار لي ش ي ..

 .. حتى بعد ما تعالجت 

تضحك علي .. وما تفهم في اللباقه ... ههه مو قلت لك مغرور : هال بسخريام

 .. و ..دمي  هوتقول فصيل

وسحب شعرها لوراء وقرب ..تخربط هاذي  هعبد العزيز عصب ايش قاعد

وشد شعرها ... انا عبد العزيز الـ توجهين لي هاذا الكالم  : ..وجهه من ذقنها 

 الي باشاره مني الكل يوقف تتفوهين بالكالم  انا عبد العزيز ...وهي تصرخ بالم 

بدل ما ... صدق انك همجي في التعامل ..اترك شعري يا متوحش  : امال

 ..هذب افعالك اول ش ي ..تعلمني كيف اتانق 
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انت ما بعد شفتي املتوحش ايش  : فعله انه سحبها في حظنه هعبد العزيز رد

 .. بيسوي 

ماتدري قد ايش املده الي .. ه عنهاوانحنى يقبل وجهها وهي تصرخ وتبعد

 على اعصابه  هعبد العزيز فقد السيطر .. هجلست فيها تقاوم قبالته الحار 

الهمجي في .. انا متوحش  : عبد العزيز وانفاسه على وجهها الي مليان دموع

 ..التعامل 

 .. هعيونه الغريب هوقف ووقفها معه وامال من الخوف من نظر 

 ... هللا يخليك ... هللا يخليك  : امال خافت منه اكثر

 ..هللا يخليك ايش  : عبد العزيز بدء يسيطر على نفسه ؟

 ... ال تسوي فيني ش ي ..ابعد عني ... ردني للفله  : امال

ههه مين الي بيرجعك مو انا حقير ومتوحش  : عبد العزيز وانفاسه عليها

 ..خليني اوريك املتوحش ..

صحت على الكف الي انطبع من ...  متوحش : امال تماسكت وصرخت فيه

اخذت املعطف ولبسته ولفت الايشارب ..امال بدموع ..على خدها  هاصابع

عبد العزيز بدء يسيطر على ..برى الجناح  هومن الغضب طلعت بسرع..عليها 

 امال ..امال ..نفسه وهو يركض وراها 
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غير من ..الكف والكالم الي سمعته  هامال والدموع تغطي وجهها من قو 

وما انتبهت ... نزلت من الفندق وطلعت الشارع تركض ... قبالته الي قرفتها 

ثم اليد الي امتدت ... وبغت تصدمها لوال لطف هللا ... الي تمش ي  هللسيار 

 العريض  هلتصدم بصدر  هوسحبتها بقو 

وسحب امال ..ايش بتسوين بنفسك ..امال انتبهي  : عبد العزيز بصراخ

الي طلع  هويتكلم مع صاحب السيار .. سح على راسها وهو يم هوحظنها بقو 

  هيكلم عبد العزيز ومش ى بالسيار 

 ومن املوافق الي صارت لها ..الي كانت بتصدمها  هامال مرعوبه من السيار 

عبد ..من غير شعور تعلقت بعبد العزيز ولفت يدينا حوله وبكت بصمت 

الكرس ي الخلفي وسحب  املايباخ وفرد هالعزيز انحنى وشالها وركبها السيار 

هللا  : عبد العزيز ووجه في راسها..امال في حضنه وهي تبكي وهو يهدي فيها 

 .. هبغيتي تروحين بلحظ..يهديك يا امال 

 ... واريح الناس مني ..علشان اريحك ..اهئ  : امال

 .. انت اكيد انهبلتي ... ايش الكالم هاذا يا امال  : عبد العزيز بخوف

 اهئ ..انت الي ما تبي تطلقني .. سبب انت ال : امال

 (قال اطلقها انهبلت هاذي ) اهدئ وبعدين نتكلم  : عبد العزيز

 جلست امال تبكي الين ما ارتاحت وبدئت تهدء 
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خد مثل .. انا اسف  : عبد العزيز مسح على خدها الناعم واثار اصابعه عليه

 خدك ما يليق عليه الضرب 

 ..اكيد عدنان يستناني ..الفيال ابي اروح ..حنا فين  : امال بدئت تستوعب

انا اتصلت فيه وقلت اننا بنسهر نشوف فليم  : عبد العزيز قبل راسها

 ..  هبالسينما املفتوح

 ممكن ابي اقوم  : امال تحاول تسحب نفسها عنه

 الين ما تهدئين .. ليش خليك مرتاحه  : عبد العزيز سحره شكلها الهادئ

 بس انت استفزيتني بكالمك .. هانا اسف : امال باحراج

 ..ممكن تسامحيني على  : عبد العزيز يقاطعها وهو يمسح على خدها

 ...الفيال بس هللا يخليك ابي اروح ..مسموح  : امال

.. امال انا عارف ا ن الي صار لنا تورطنا حنا فيه الاثنين  : عبد العزيز بحنان

 ..م بعض نفه هواعطيني انا فرص.. هبس انت اعطي نفسك فرص

بس انا وهللا ما اقصد اني اهينك او أي ش ي بس  : امال رفت عيونا املدمعه

 و ..اننا انحطينا بوقف صعب ..انت عارف 

وشاف اسم فهد ورد  هقطع عليهم الصمت جوال عبد العزيز الي دق ورفع

  هبسرع
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 الو  : عبد العزيز

 ال كيف الح... مساء الخير يا طويل العمر ..الو  : فهد بهدوء

 ..كيف فيصل انا اتصل فيه ما يرد .. الحمد هلل انا بخير  : عبد العزيز

 ..بس .. طويل العمر بخير  : فهد بتردد

عبد العزيز الي ما كان يعرف ان فيصل بيروح املافيا بس امال تدري من 

 ميهاف 

 ... فيصل  : امال شهقت

 صل وين السيد في..فهد ايش فيك متوتر  : عبد العزيز نظر فيها

وهو الحين في املستشفى الي تنوم فيه ..طويل العمر الحمد هلل بخير  : فهد

 السيد فيصل من قبل 

 ..ايش فيه .. فيصل .. اخوي ...املستشفى  : هعبد العزيز صرخ بحد

  هونزل الحاجز وكلم الالسائق يروح املستشفى بسرع

الي تعرض لها  سيد عبد العزيز فيصل بخير وهو الحين فاق من الاغمائه : فهد

 من بعد املافيا..

  هثاني همر ..فيصل راح للمافيا  : عبد العزيز بخوف
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فهد حكى لعبد العزيز كل ش ي عن املافيا وعبد العزيزي توتر وهو يشد على يد 

 ..امال كانت يدها تأملها وشوي تنكسر بس متحمله ... امال الي كانت بيده 

 ..وطلبك ..طلبها ميهاف الن طويل العمر  هجيب السيد : فهد

عبد العزيز اتصل بعدنان وطلب منه يجيب ميهاف عند املستشفى عند 

الن ..عدنان ومنى طلبوا من ميهاف انها تروح املستشفى معهم ..فيصل 

 ..فيصل يبي يشوفها 

 بس فيصل في املستشفى .. ميهاف ما ادري ايش اقول لك  : عدنان

 اااااااال... ايش فيصل  : ميهاف انخطف اللون منها

 وحنا بنروح له للمستشفى .. هو طيب وعبد العزيز وامال عنده  : منى تمسكها

خوف ..  هميهاف مشت برعب للمستشفى مع عدنان ومنى ودموعها تنزل بقو 

 هيارب احفظ..ياربي صبرني .. ياربي ما عاد اقدر اتحمل .. ) ورعب على فيصل 

 ( من كل شر 

وما قدرت تمش ي النه اغمى  هنزل من السيار وهي ت همنى الحظت يدينها املرتجف

 ..عليها من الخوف ان فيصل صار له ش ي 

اسعفوها في املستشفى وجلست معها امال الي كانت مع عبد العزيز الي 

 جالس يتكلم مع فيصل 
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له ..صار ... فيصل  : واول ما شافت امال نزلت دموعها... ميهاف تقلب راسها 

 حبيبي ..فيصل ..ش ي 

وانا ..تطمني يا ميهاف فيصل طيب ..فيصل بخير  : ح على راسهاامال تمس

 وعبد العزيز كنا عنده قبل ال توصلين 

 وديني له يا امال هللا يخليك  : ميهاف نزلت من السرير

 ..طيب الحين نروح  : امال

وقلبها ..  هوميهاف تمش ي بخوف وهي ترتجف مثل الريش..طلعت امال وميهاف 

 بس وتفكيرها على فيصل و 

 وصلوا باب الجناح وفتحت امال الباب 

وتوقفت اللحظات .. توقف الزمن ..  هوجات عيونها الخضراء بعيونه العسلي

الا من قلبين ..خاليه  هاصبحت الغرف.. نسيا كل املوجودون في الجناح ... 

ولم ..فتح ذراعيه لها ... همشاعر متطاير ..  هونظرات متأجج.. هيخفقان بشد

ااااه كم اشتاقات لتك .. وتدس نفسها بين ذراعيه .. ش ي بحبور تتردد في امل

احضان ميهاف التي ...  هالواثق...  هالدافئ...  هالامن... هالحاني..الاحضان 

 ..اشتاق اليها 

 وهللا احبك .. احبك  : ميهاف تسمع لدقات قلبه

 وحشتيني .. وانا بعد اموت في هواك  : فيصل شدد من قبضته
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زالي طول بعمري .الحمد هلل .. ) الفيال مقطع املافيا لها وهي ب ومر في خياله

 .. ( يارب لك الحمد والشكر الي خلصتني من املافيا .. ومليتك بين ذراعيني ..

 .. روح وقلب وعمر فيصل انت  : فيصل

اعطوك .. راححت لهم للمافيا  : مياف بخوف رفعت عيونها الخضراء املدمعه

 .فيصل .. املضاد 

انا بخير واملافيا تخلصت  : ..بهدوء ويدينه تلم وجهها الابيض الناعم فيصل 

 بس ..  هاملضاد هو التحاليل اثبتت انها املاد..اخذتها  هاملضاد هواملاد..منهم 

 ميهاف بخوف ايش يافيصل الي بس  : ميهاف

انا بخير ولكن الطبيب طلب مني  : فيصل بهدوء وهو يمسح على راسها

 ..شهرين  هاستنى شوي ملد..

وما راح ..انا بجلس معك ..بتجلس باملانيا شهرين .. شهرين  : ميهاف بضياع

 ..ارجع 

بس برد بعد كم .. انا بطلع اليوم وراح نرجع كلنا للرياض  : فيصل بهدوء

 في املستشفى  هاسبوع للمراجع

ومن غير شعور رفعت راسها ..نرد الرياض  : ميهاف اتسعت عيونها بفرحه

 ..الحمد هلل نرد للرياض احسن ش ي .. نه وقبلت جبي

https://jadidpdf.com



 
954 

انا طلبتتك وطلبت عبد العزيز علشان اخبركم اننا بنرد كلنا  : فيصل ابتسم

 للرياض 

الن الكل من يوم دخلت ميهاف ..رفعوا الاثنين عيونهم ولقوى الجناح فاض ي 

يصل وميهاف الي كانوا واقفين في نصف الجناح 1الاف...  هانسحبوا من الغرف

.. 

ويسحب .. هيصل ابتسم وانحنى يمسح على خد مياف باطراف اصابعف

.. وحشتيني ؟.. ااااه  : هالايشارب ويلمس شعرها الحريري الاشقر بين اصابع

ليقترب ..السمراء  هميهاف رفع وجهها باطراف اصابع.. وهللا وحشتيني موت 

 .. منها اكثر وتختلط انفاسهم في عناق طويل اشتاق لم الاثنين 

يومين من الاحداث سافر عدنان وخواته للرياض بعد ما رجع امالك عبد  بعد

وطلب منه انه يشتغل معه في عمله اذا ..وعبد العزيز شكره ..العزيز كلها له 

امال التزمت الصمت بعد اخر حوار ... ردوا الرياض وعدنان وعد انه يفكر 

بس امال .. منه بينها وبين عبد العزيز هو صحيح تأسف منها وهي بعداعتذرت 

 ..تحس بالخوف من حياتها مع عبد العزيز 

بامللياردير السعودي فيصل جلس على الكرس ي ويده في  هالخاص هوفي الطائر 

 يد ميهاف 

 وردين لك ياالرياض .. الحين اقدر ارتاح من كل التعب الي مر بي  : فيصل

  هرحوهللا اني بموت من الف.. الحمد هلل بيبي  : ذوبته هميهاف ببح
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  هثاني هميهاف ال عاد تجيبين طاري املوت مر ..بسم هللا عليك  : فيصل

وال يحرمني ..هللا يخليك لي يا فوفو  : ميهاف قربت يده من خدها وحضنتها

 منك 

وما يبي يستعجل ..نفسه يفاتح ميهاف بوضعهم بس خايف .. فيصل سرحان 

بكل ما تحمل  هزوجويحس انه لو طلب انه يعاملها ك..هو يشوف تعلقها فيه 

ويتمنى  هبس هو يبي يتأكد من تحاليل..من معنى ما راح ترفض  هالكلم

 ..علشان يعيش بهناء  هالشهرين تمض ي بسرع

انه يمكن ما يقدر انه ينجب اطفال ..وهو يتذكر قول الطبيب ..وتنهد بهم 

 ..وراح يتأكد بعد شهرين ..زوهذا احتمال .

يعلني افداك  هليش كل هالتنهيد  :ميهاف انتبهت له مسحت على راسه

 ياعمري ..

ايش راح ..فعلها لو درت بعبد العزيز  هال بس افكر في امي ورد : فيصل ابتسم

 ...تكون 

 هو هللا يهديه استعجل لو انتظر لين نرد الرياض  : ميهاف

انه موصيني ما اقول المي ش ي وانه  هواملصيب.. وين ووهو مستعجل  : فيصل

 ..بعد ما يرد بعد كم يوم ..بيعلمها بنفسه 

 اعتقد ان ما متي بتفرح انه تخلص من نات وتزوج من بنات ديرته  : ميهاف
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سيد فيصل اربط حزام الامان استعداد للهبوط  : .قاطعهم صوت املضيف 

فيصل انحنى على ميهاف وهو يربط لها حزام الامان زيراقبها وهي تعدل .. 

ارض الرياض على املغرب  هلت الطائر وص..  هوربط الحزام لنفس..حجابها 

من غير القنوات الي نقلت ..وكان هناك جمع كبير من املصورين والصحافيين 

وقف فيصل .. هامللياردير السعودي الي ترعض للحجوم من املافيا لبلد هعود

 وينظر بميهاف  هبثبات وهوو يعدل البدله السموكن الرمادي

 واثق  شكلي.. ايش رايك فيني  : هفيصل بثق

بسم هللا عليك هللا يحفظك  : ميهاف وقفت جنبه ورفعت نفسها تقبل جبينه

 ز.منك وفيك  هوالثق.. تهبل تأخذ العقل .. 

واكيد اني راح اوقف شوي انا وفهد ..انا بنزل الحين ..هههه  : فيصل ضحك

 مع املرافقه واستنيني  همع الصحافيين وانت اركبي السيار 

 هوكانت عدسات الكميرات تصور .. هفي هالخاص هلر نزل فيصل من سلم الطائ

.. وثبات  هوقف بكل ثق..من غير القنوات الي بثت صور لوصول للرياض .

  همميز  هواطفى عليه التواضع صور 

 الروز رايس وجلست تنتظر فيصل وهي تعدل امليك اب  هميهاف ركبت السيار 

انت ام فيصل الي ك..للقصر  هفيصل ركب كع ميهاف وتوجهت فيهم السيار 

 تنتظرهم في 
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 هالداخلي هواستقبلتهم ام فيصل في القاع هنزل فيصل وميهاف من السيار 

 للقصر 

ههال وهللا تو ما نور القصر  : ودموعها تنزل حضنت ولدها هام فيصل بفرح

 .. برجوع الغالي 

 هال بخوي وعمري فصيل  : مريم تحضن اخوها

يا احلى فوفو  هلحمد هلل على السالمياي ا : اريام ترمي نفسها في حضن خالها

 هههه .. في الدنيا 

 ميهاف سلمت على ام فيصل ومريم اريام 

هللا يحفظك ويسلمك .. وهللا وحشتونا ..الحمد هلل على سالمتكم  : ام فيصل

 من كل شر يا ولدي الغالي 

 ..هللا يخليك لنا يا امي  : فيصل يسلم على راس امه

  هن اريام الحلو اشلونك مريم واشلو  : فيصل

 بخير جعلك دوم بخير : مريم

 واكيد تعبان ياعمري ..ريحوا شوي يا فيصل انت وميهاف  : ام فيصل

واول ما دخلوا استقبلتهم ريحه العود الي ام .. فيصل وميهاف راحوا لجناحهم 

  هالجناح ومجهزت هفيصل مبخر 
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ورتبتها .. فيصل دخل اخذ له شور سريع وميهاف جهزت له بيجامته وعطرتها

وهي ..وميهاف نزلت عيونها بحياء ..طلع فيصل من الحمام ..على السرير 

بس هي الحين قريبه من فيصل ويمكن ..ما تدري ليش ..تشوفه طالع بالروب 

فيصل بعد شوي وهو يالحظ احراجها .. بس .. ما راح ترده ..لو طلب منها ش ي 

 .. 

 ...وانت بدلي ونامي ..انا بلبس وانام  : فيصل

فيصل مبين نفسه متماسك لكن هو نفسه منحرج من وجودها بدون أي 

 حواجز بينهم 

ميهاف اخذ تشور سريع ولبست بيجامه حرير من وومن سيكرت باللون 

وطلعت وشافت فيصل جالس على ..الاحمر وتعطرت من عطرها شانيل 

فيصل قفل القران الكريم وحطه على ..السرير ويقراء قران 

 نظر لها و ..الكومودينو

 اكيد انك تعبت من السفر ... هتعالي نامي وسكري الانار  : فيصل بهدوء

 ز.اذا ..انا ابي انام على الكنب : هميهاف محتار 

واذا كان وجودي يضايقك ..ال وهللا بتنامين هنا على السرير  : فيصل يقاطعها

 انا راح انام على الكنب 
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وبعدين انت ..قصدي ال ما  : مياف مشت له وجلست على طرف السرير

 ..تعبان وانا مستحيل اخليك تنام على الكنب 

ونامت على الطرف الثاني من السرير وهي تتغطى باللحاف وفيصل يلف 

 ..ونامت بعد ما سمعت انتظام تنفسه الي يدل على نومه ..ويعطيها ظهره 

هم لهم يومين واصلين ..وفي جهه ثانيه كانت امال ومنى وابرار جالسين 

 ..ستنون عدنان يجي وي..

 ابيك تحكيني عن عبد العزيز بالتفصيل ..اقول اموله  : ابرار

ما تدري ايش تقول وهي تفكر في رساله عبد العزيز الي وصلتها  هامال منحرج

انا بغيت ما احد يدري عن ملكتنا .. اشلونك ..السالم عليكم ) قبل شوي 

 (وما تعلمين احد .. وياليت تحترمين كالمي..الني ما قلت المي للحين 

امال قهرها كالمه الي حسسها كانهم مسوين ش ي غلط علشان تخفيه عن 

 الناس 

 ايش تبين تعرفين  : امال بتوتر

 وما طفشتي ..اقول ابرار ترى لنا يومين نتكلم عن عبد العزيز  : منى بهم

 هههه ..يوم ارجعت لكم بالفستان ...هههه متخيله شكل امال  : ابرار

 هوامال الفستان مر ... عبد العزيز مو هين  هبصراح...ههههه  : قمنى بصد

 ذوق وستايل 
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 ..تراي كرهت الفستان ... ال تذكروني واللي يعافيكم  : امال بإحراج

كان على القل لبستي ش ي ..ببلوزه بيضاء وبنطلون جنز  هوانت بعد رايح : ابرار

 ..سنع 

مو على اساس اننا بنتعش ى في مطعم ..ال وهللا وانا كنت ببيتي  : امال تقاطعها

 ومن غير معطف .. كيف تبيني اطلع بفستان ..

 ..اموله ليش كل هالتوتر ..امزح عليك ..وي  : ابرار

 اااه نعسانه بطلع انام  : امال تتصنع النعاس

عبد ..ما هي عارف ايش تسوي ..وجلست تبكي بقهر  هطلعت امال الغرف

بموقفه مع اخوه وخوفه عليه  هخاص تحس انه طيب همر ..العزيز حيرها 

زوطلعت .مشت لين الدوال ب .. هتحسه ما ينطاق بسبب غرور  هومر ..

.. قبالته .. هوغرور .. وقسوته ,,وتذكرت عبد العزيز وكلماته ..الفستان الفوش ي 

 ز.حنانه ... ملساته 

 ..(واعرف ايش الي يبي مني ... انا ليش ما احاول اكسبه )

املتجهه للرياض بعد ما  هعبد العزيز في طيارته الخاص وفي جهه ثانيه كان

ويفكر ..قلب بين يدينه عقد زواجه من امال ... ورجع للرياض  هقدم مواعيد

رجع راسه لوراء .. والا يتركها ..ومو عارف يكمل معها .. كيف بيقول المه 

وملى حظنها .. هوغمض عيون وهو يسترجع موقفها ملى بغت تصدمها السيار 

https://jadidpdf.com



 
961 

ابتسم وهو .. ان امال ش ي عزيز على قلبه ...كل الي حسه ..دها عن الخطر بيبع

ارتجف من ذكرى ملمس بشرتها ...يتذكرها بين ذراعينه وتصد قبالته الحاره 

الي .. هاناملها الرقيق... ودموعها على خدها الناعم ... الحريري على شفايفه 

والا .. ود الحرير الطويل سرح بخياله بشعرها الاس.. سحرته وخلته بتعلق فيها 

رشيق وممتلئ  هوهللا ان البائعه صادق..جسمها الرشيق واملمتلئ بروعه 

 : وصحى على صوت املضيف... بعيد .. سرح وسرح لبعيد .. ساحره  هبطريق

 ..سيد عبد العزيز استعد للهبوط 

الا من الحرس ..  هوصل عبد العزيز القصر في الصباح وكان هادي كالعاد

ودخل بينام النه ..مش ى للجناح الخاص فيه ... والسيرفس..ملرافقات وا...

ومن غير شعور اتصل على جوال ... عارف ان امه ما تصحى الا على الظهر 

 امال الي ردت وهي نايمه 

 هالو  : امال بهمس ناعس ناعم اسر عبد العزيز

 صباح الخير ... اشلونك اموله ..هالو  : عبد العزيز

 وايش تبي ..من معي ... نعم اخوي  : وت وفتحت عيونهاامال حست بالص

الناس تقول صباح .. ههه يا ربي حتى مع الصبح اللسان طويل  : عبد العزيز

 ..النور 

؟؟ اسفه صباح ..انت وصلت الرياض.. عبد العزيز  : امال عرفته وانحرجت

 النور 
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ونفس ي ..ه بس الوالده نايم..توني واصل  : هعبد العزيز انسدح على املخد

 ز.واخاف انام ..استناها 

واصحى على الظهر ..تيب عادي وقت املنبه .. الحمد هلل على السالمه  : امال

 ..ثمان  هتونا الساع..

  هالابكر ..واخاف انام ما اصحى ..نومي ثقيل  : عبد العزيز بهمس

 اسم هللا عليك تنام يوم كامل  : امال شهقت بخوف

 ..وانام بعدها يوم كامل ..يومين .. ايه اصح يوم : عبد العزيز

فيه انسان ينام يوم كامل ... هههه معقوله  : امال بضحكه ذوبت عبد العزيز

 .. 

 هما اصحى بسرع..تصدق حتى انا احب النوم كثير ولو نمت  : وكملت بعذوبه

وبعد ما راحت صرت اوقت الجوال ,,دايم ميهاف كانت هي الي تصحينا .. 

 ,,, هاصال انا ديم متأخر ..وياريت اصحى هههه ..واملنبه ..

 ..هههه اجل طلعنا اثنينا نحب النوم  : عبد العزيز بدء يدخل في النوم وبهمس

 .. هوحد هممكن تصحيني الساع..عيوني قفلت 

 ..امر عيوني  : امال بهمس

 ...تسلم عيونك الحلو : عبد العزيز بهمس
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ما _ )لم بعبد العزيز امال عرفت انه نام وسكرت الخط وابتسمت وهي تح

وانها فعال ناويه ..ونامت تحلم بعبد العزيز( ..حالته وهو بعيد عن الغرور 

 .. تكسبه بالكالم الحلو لين ما تعرف كيف بيعاملها 

 وصحت على الظهر واتصلت بعبد العزيز الي رد بعد ما طفشت وهي تتصل 

 لفل مساء ا..هالو  : امال بهمس ناعم دوخ عبد العزيز النعسان

 .. هكم الساع.. مساء الورد  : عبد العزيز بهمس

 .. هقومي عيوني علشان تلحق تسلم على الوالد.. وحده  هالساع : امال بهمس

 .. ما شبعت نوم ..ياربي نعسان .. اوه  : عبد العزيز يتئوه

رد  هوالحين اذا خلصت من الوالد.. انت وصيتني وانا صحيتك  : امال بنعومه

 ..نام يا عمري 

 ههههه ..كل يوم ..وشكلي بتعود انك تصحيني ..مشكوره  : عبد العزيز

 تامر امر يا عمري  : امال بهمس ناعم

وهللا شوي واستخف من .. ياويل حالي على الهمس الناعم ) عبد العزيز 

 ..( انا ووجهي .. وال وانا اقول لها واحد من الصحاب ..نعومتها 

 ... تسلمين  : عبد العزيز

 مع السالمه  : بهمسامال 
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 وانتبهت له  هالداخلي هعبد العزيز نزل المه الي جالسه في القاع

 هال وهللا وهال بولدي الغالي  : ام فيصل

 الحمد هلل على سالمه فيصل ..  ههال يالغالي : عبد العزيز يسلم على راس امه

الي و هللا اني فرحان ه..هللا يحفظكم ويخليكم لي  : ام فيصل تمسح دموعها

 عيالي ..هللا اكرمني برجوع 

 

 

 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

الا اريام تنط ..وجلسوا يتكلمون ..مريم واريام دخلوا وسلموا على عبد العزيز 

  هوتجلس على الارض عند عب العزيز وتمسك يده اليسرى وتحرك الدبل

  هخالوا ايش هذي الدبل..واااا خيانه  : اريام بصراخ

 ههههههه  : لي هالعزيز اشوى سهلت اريام املهم عبد

 هوالا من العل..يمديها من زمان شاريها ..تشوفينها  هاول مر  : هام فيصل بحسر 

 نات 
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 زوبس .غير تأخذين ذنوبها ..هللا يهديك يا امي وش تبين فيها  : مريم

مين  والا ولدي كل..هللا يقلعها .. اسم هللا علي  : على ولدها هام فيصل بحسر 

 تبي تقهرني وتكدر علي جيبوا طاريها .. يتمناه 

تخس ى نات يا امي  : عبد العزيز ضحك وقام جلس جنب امه وسلم على راسها

 وانا تحت امرك..الي تضايق ام فيصل وتكدر عليها 

 انا ما يطيب خاطري الين تطلقا يا ولدي  : ام فيصل

 ..عين من اسبو ..ابشري يا مي انا طلقت نات  : عبد العزيز

الي فكيتني ..هللا يبشرك بالخير ..صدق وهللا  : وقفت هام فيصل من االفرح

 تليق بمستواك  هبخطب لك وحد هوهللا يا ولدي اني من بكر .. همن العل

 ..يا امي كل هاذا كره لنات  ههههه ياعيني وش هالفرح : مريم

 الي تلمع ملين هالجديد هابي افهم هاذي الدبل هلحظ : اريام

 ولدي كاشخ فيها بس ..اسم هللا عليه ما هي الحد  : فيصلام 

الي ملكت عليها ..  هللمرتي الجديد هالدبل : عبد العزيز بتوتر وعينه على امه

 باملانيا 

 ايش قلت املانيا  : ام فيصل انصدمت وجلست بذهول ايش
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 هما صدقنا نخلص من الامريكي..ياعبد العزيز  هوبدت دموعها تنزل املانياني

 ياحسرتي عليك ياعبد العزيز مضيع عمرك مع الغرب ..  هثاني هتجيب لي اجنبي

عدل من عبد  هيا امي هللا يهديك خلنا نعرف السالف : مريم مشت المها

 العزيز اكيد يمزح 

مو معقوله ..ايه اكيد يمزح  : حزت بعبد العزيز الحنون  هام فيصل بنظر 

 ..اكيد يمزح ..صحيح 

سامحيني يا الغال انا فعال تزوجت في املانيا  : امهعبد العزيز جلس جنب 

 وحتى اسئلي فيصل كان معي وهو ساعدني املك هناك .. هبس ملك..

 ام فيصل مصدومه وهي تسمع فيصل الي دخل عليهم 

 عبد العزيز تزوج في املانيا ..ايه صحيح يا الغاليه .. السالم عليكم  : فيصل

 هذا وانت الكبير العاقل ..ل ليش تساعده يا فيص : ام فيصل بعتب

ما شاء هللا عليها ..يا امي البنت  : فيصل موفاهم ش ي سلم على راس امه

 ..وجمال ...اخالق .. تنشراء بالذهب 

 اقول فيصلوه ال تجلس تقز بمرتي  : عبد العزيز يقاطعه بمزح

وهللا  : وعرف ان يبي يلطف الجو..فيصل رفع عينه بعبد العزيز مستغرب 

 ..مني  هوتزعل الوالد..وبعدين حد قالك تتوسط فيني ..كيفي 

 شقراء .. هحلو ...طويله .. هيايي متى بتجيب الاملاني : اريام
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 ..عيب هالكالم ..يا بنت اعقلي  : مريم

  هال وهللا ما تجي وال تشوفها عيني الاملاني : ام فيصل بعصبيه

ترى ..بيك تشوفينها انا ا.. هللا يهديك امي ال تحلفين  : عبد العزيز بصبر

 بتحبينها 

وانا ..الكن الحين اذا تبي رضاي طلقها ..الي فاتت سامحتك  هاملر  : ام فيصل

 راح ارض ى عليك 

وبعدين ايش نقول .وهو توه مملك عليها ..اشلون يطلقها ...امي هدي  : فيصل

 الخوها 

 ..وانت زي ما زوجته تطلقها منه ..وانا ايش دخلني فيكم  : ام فيصل

ترى انا ما ..عبد العزيز فهم الوالده باملوضوع  : يصل نظر بعبد العزيزف

تروح انت ..واذا بتطلقها ... اكثر من كذا  هعندي استعداد ازعل الوالد

واخوها .. هترى ما يصير البنت يتيم,,وتفهمها الوضع  هوالوالده الختها الكبير 

 واكيد ان عدنان بيتفهم .. صديقك 

 ليش فيه املاني اسمه عدنان .عدنان  : ام فيصل هدت شوي 

  هالبنت سعودي هامي البنت ماهي املاني : فيصل

عبد العزيز غربل هللا بليسك ما .. سعوديه منهي بنته  : ام فيصل هدت اكثر

 هللا يرض ى عليك يافيصل طمنتني ..تعرف غير حرق العصاب 
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 مه وخرج هللا يرض ى عليك يا امي وانا طالع عند شغل وسلم على ا : فيصل

على طول  هههههه ايش اسوي يا امي ما اعطيتيني فرص : عبد العزيز يضحك

 ..هجمتي 

والي قدرت عليه ..الي بتزوج ولدي املغرور .الحظ  هومين سعيد : ام فيصل

 وعلى نات 

وبعدين ..امي انا طلقت نات قبل ال املك عليها  : عبد العزيز جلس جنب امه

 يعيني واتنازل عنه  وش اسوي بغروري هللا..مغرور 

 منهي هالبنت ... هههه بدينا بالشغل العدل  : مريم

...  هوعليها طول ورز ..حلوه مره ...لو تشوفينها يا امي تهبل  : عبد العزيز

 ..من غير الاناقه .. بيضاء تخبل  هوبشر ... تسحر  همستقيم هوجلس

والي تناسب ..صدق انك مغرور جالس تعدد صفاتها الشكليه  : اريام تقاطعه

بس من جد بديت اغار منها ..التزعل مني ..خالوا ..الغرور الي انت عايش فيه 

لكن الخوف من الي ..فوفو وتزوج ميهاف بس الحمد هلل طلعت تيبه معي ..

 انت جايبها 

 يا بنت حشمي خالك ايش الي انت جايبها  : مريم

 يعينك يا امال  هللا..منها اشتغلت من الحين  هههههه الغير  : عبد العزيز

 منهي بنته يا عبد العزيز ..امال  : ام فيصل فزت يوم سمعت الاسم
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 وتصير بنت عم ميهاف .هاذي اخت صديقي عدنان  : عبد العزيز

والي .. هالحين عرفتها الطويل هالي البسه وردي بالحفل..اها  : اريام شهقت

 جلست مع مياف باملستشفى 

انت ملكت على امال  هماني مصدق : ام فيصل ابتسمت بفرح وهي مصدومه

 بنت عم ميهاف 

 هونفسهم عفيف.. وهللا انها واهلها ناس طيبين ..ايه يا امي  : عبد العزيز

تصوري انها رفضت ..والبنت حياها مجملها ..اخوها ونعم الاخالق  هبصراح...

ملى شريت لها وراحت معي  هحتى الشبك..املهر الي قدمته لها ورجعت نصفه 

 اخوها اختارت طقم بسيط هي و 

النها امس يوم كلمت قالت ..ا نام خالد ما اخطبتها ... الحمد هلل ) ام فيصل 

 ) انها زوجت ولدها لبنت عمه 

انا شفت كيف بنت عمها مرت فيصل ما شاء ..ايه تعلمني فيهم  : ام فيصل

 .. همريم جهزي نفسك ترى بنروح نزورهم الليل..هللا عليها 

 هللا يخليك لنا يا امي وهللا اني خفت انك ما ترضين وتزعلين علي  : عبد العزيز

 هانيق..وانا من يوم شفت البنت وهي داخله مزاجي ؟.. وين ازعل ) ام فيصل 

 ( من غير تكبر وال زيف .. هوجميله ورز 

 في الليل راحت ام فيصل عند بيت امال مهعا مريم واريام وميهاف 
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 حيا هللا ام فيصل .. حيا هللا من جانا  : ابرار

 والف مبروك عليكم وعلينا .. هللا يحيك : ام فيصل

 .. هللا يوفقهم ويسعدهم  : مريم

 امييين  : ابرار

  هوميهاف عند امال الي مرتبك..وقمت تضيفهم هي ومنى 

 ,,يعني شياكه .. توقعين شكلي حلوا  : امال

ايه  : سودميهاف الي كانت البسه فستان ابيض ومعه حزام اسود وبوت ا

 ..تهبلين وياهلل ترى ام فيصل من اول تستنى 

 هنزلت امال عند ام فيصل ودخلت املجلس ومشت بهدوء وخطوات رشيق

فستان احمر من ديور  هوام فيصل تبتسم وتقيم اناقه امال الي كانت البس..

لين نصف الفخذ مع صندل اسود عالي من ديور  هجانبي هطويل وبفتح

شريطه حرير سوداء حول عنقها  هاق توب والبسبربطات لين نصف الس

شعرها بف والباقي نازل  هورافع..حمراء  هالطويل الابيض وعلى جنب ورد

واملكياج بالروج الحمر الصريح ... مثل اشالل الناعم الحريري على خصرها 

والبالشر الوردي والشادو الاحمر من فور ايفر ومحدد باتلكحل الخليجي 

  هفضيالثقيل واللمعه ال

 وش الزين الف مبروك .. ما شاء هللا تبارك هللا  : ام فيصل
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 وتسلم على راسها ..هللا يبارك فيك خالتي  : امال بخجل

 ..ياعمري .... الف مبروك  : مريم

 الف مبروك هللا يسعدكم  : اريام

 اهللا يبارك فيكم .. هوقلبها يدق بقو  هامال جلست بثق

.. وتم تحديد زواج امال وعبد العزيز  همرت شهرين من الاحداث السابق

وخايف من نتيجه التحاليل الي بيسويها ..وفيصل صار بس يفكر في حالته 

صار بعيد عن ميهاف وال يكلمها واغلب وقته ... قبل زواج عبد العزيز بااسبوع 

النه دفع مبلغ كبير لعمها ..وساعد فهد بالزواج من دعاء ..مع فهد في الشغل 

وطبعا العم طمع بفيصل وصار كل شوي .. رض ى يزوجه دعاء عادل علشان ي

وفيصل كان مستعد يدفع بس يبي يفرح فهد الي وقف ..يرفع املبلغ الي يبيه 

وميهاف تسمع ..وباي وقت ..وكان احيانا يكلمه في القصر .معه وساعده كثير 

وعاشت في جحيم وهي تتخيل بان .. واملهر ..بعض الكالم وتسمع اسم دعاء 

 .صل بيتزوج في

انها كم  هلدرج.. هوانطوت على نفسها وسكتت ما تكلم احد وهي تتاكل غير ...

بس  هتبدء معه حياتها كزوج هفكرت تكلم فيصل وتقوله انها مستعد همر 

 ..تتردد 

من ..  هويحسب انها خايفه علي.. هبس ما عرف يفسر ..فيصل الحظ حزنها 

  هوحب يعطيها فرص..املافيا الي انتهت 

https://jadidpdf.com



 
972 

موطيارتك  : ههاف وهي تشوف فيصل يلبس الثوب والبشت ماتت من الغير مي

 الفجر وين بتروح الحين 

ايه يا عمري بس  : فيصل الي بيحضر زواج فهد وميهاف تحسبه بتزوج هو

 الزم اروح مشوار ضروري وبعدين بسافر الفجر 

 خذني معك  : هميهاف نزلت دموعها من الغير 

ياعمري ما  : وقبل وجبينها ومسح على شعرهافيصل مش ى عندها ورفع راسها 

انا لو ما مسح على ..مع اني ادمنت وجودك في حياتي ..ينفع تروحين معي 

ولو ما تصبحت بعيونك ..شعرك الحرير كل يوم ما ادري ايش يصير فيني 

 الخضراء اتنكد اليوم كله

ك اهئ حرام علي : (باين والدليل انك بتزوج دعاء وتاخذها معك ) مياف 

 خذني معك ..يافيصل 

حتى فهد ..ال الا الدموع انا قلت لك ما ينفع  : هفيصل مسح دموعها بشفيف

 ما هو رايح معي 

فيصل خرج وراح لزواج فهد وبعد الزواج رجع القصر وسلم على امه ووعها 

واول ما دخل الجناح ..وطلع لجناحه يودع ميهاف الن موعده قرب 

الي ( احب هالزيت وايد ) مايا من زهور الريف  العطر الزيتي هاستقبلته ريح..

انعشته وابتسم وهو يشوف ميهاف الي البس فستان اخضر غامق لين فوق 
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ياربي ) منظرها دوخ فيصل العاشق ..و املكياج الثقيل الي حطته ...الركبه 

 ( واطلع سليم وارجع لك يا ميهاف ونعيش حياتنا بسالم ..صبرني 

اعشق )اذاناوي تروح  هوبدئت اغني..الجهاز ميهاف شغلت الس ي دي في 

بس ملى سمعت ..هاذا املوقف ما كنت كتبته في مذكراتي  هبصراح.. ههالغني

 ( حسين انها مناسبه للموقف .. هالاغني

بدئت املوسيقى الهاديه لالغنيه وخطوات فيصل تتقدم لها بعد ان خلع 

 ه البشت ورماها على الكنب ووقف قدامها وملها بين يدين

 اذا ناوي تروح ابفهم وين اروح 

 تخليني اعيش بعدك بالم وجروح 

وتمر فيها لحظات حياتها مع ..رفعت عينها الخضراء وركزت في عيونه العسليه 

وملى .. مرت عليها ذكر سفره ملى تزوج رانيا ..فيصل وانه يبي يسافر ويتركها 

 تركها في فرنسا لوحدها تعاني من فرقاه 

 اذا غيري لقيت واذاعني مشيت و 

 منو غيرك ابلقى انا يا روح الروح 

.. الفيال رانيا الي ب..  هووداد الي قابلتها في الحفل..مرت قدامها زوجاته املسيار 

 وراشد الي رفضته وصدته من البدايه ... الي اسمها دعاء  هوالا الجديد

 يعني ترضاها علي تترك ايدينك ايدي 
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 والا حي  تنس ى من عايش عشان كان كان ميت

ومرت عليها ذكرى فيصل الي كان .. طافت في عقل الاثنين خياالت املافيا 

وحياته الي صعبه من غير ..من دون فيصل الصعبه عليها  هالحيا.. هبغيبوب

 ميهاف 

 واذا نويت تعشق تحب ثاني 

 امانه ال تنساني اني احبك موت 

رفعت عيونها و .. تحبه ورغم كل هاذا هي .. واملهر ..كالمه بالجوال عن دعاء 

 الدموع تنزل وهي تغني مع الاغنيه احبك موت 

 طمني عليك اذا حسيت باي اذاء 

 بتالقاني مع قلبك اذا بكى 

والغيبوبه الي .. تذكرت الصداع الي كان يجيه وكيف هي كانت تخفف عنه 

 ..كان فيها 

 منو يحس فيني انا اذا ذقت العنا 

 ى منو يداري قلبي في يوم اذا شك

 يعني ما شوفك بعد وال اسمع صوتك ابد 

 واذا ضاقت علي دنياي مالي غيرك أي احد 
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رفعت عينها له وحضنته وهي تتذكر العذاب الي عاشته ببعده عنها في فرنسا 

 وفي الغيبوبه 

 تذكر هاملكان انا وانت 

 تذكر يوم تسقيني حب وحنان 

  ونظرت للمكتب وتذكرت الصناديق الي خيرها فيصل فيها

 اذا ناوي الغياب ابرض ى بالعذاب 

 ابرض ى وانا قلبي الم واحزان 

 السفر الي مجهزها  هونظرت في حقيب

 خالص روح هللا معك وبخليك انا بهواك 

 واذا خايف انا انس انس روحي ما انساك

  همستهيل احب احد غير فيصل او حتى ارض ى بغير 

ي من هالبنت بتجنني يارب)فيصل رفع وجهها وجلس يقبل وجهها بخوف عليها 

ميهاف عيوني ليش كل هالحزن كلها كم يوم وان شاء  : (ليش كل حالحزن .. 

 هللا ارد سالم 

روح يا فيصل اللي  : هوتحضنه بقو  هميهاف بكت وهي ترمي راسها عل كتف

 يوفقك 
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 الكون  همنتديـآإت جوهر 

 

www.z55z.com 

 البارت السابع والعشرون والاخير

 .. لهـــــما واجمــــع بينــــهما بخــــــير اللــهم بــارك 

 اتشـــرف بدعوتـــكم لحضـــور حفـــل زفـــــاف 

 الســـــيد عبـــد العزيز الـ : رجـــل الاعـــمال

 امال الـ  : على الانســــــه

 هـ  8232\86\32الجمعه املوافق  هوذلك يوم الخميــــس ليل

 ..ـــرات لديكـــــم باملس هوالعـــــاقب

صفحــــات روايه ابي انام بحضنك واصحيك بنص الليل  : مكـــــان الحفل

 واقول ما كفاني حضنك ضمني لك حيل 

 والانطالق باالخيال البعد الحـــدود ..مسموح بالنقل 
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  : هالداعي

 .. ازهـــــــار الليـــــــــــل 

 

 

فيصل ترحب فيصل الـ وقف ام  هبعائل هالاحتفاالت الخاص هفي قاع

نظرت في ميهاف التي تقف بجانبها .. بالضيوف من املجتمع الراقي املخملي 

بالفستان الاسود من تصميم الي صعب عاري الصدر والضهر الين اخره 

ومكياج فرنس ي راقي باللون ..المعه على الصدر  هطويل بكرستاالت فضي

 .. الوردي املدخن باللون الاسود والروج الوردي الناعم 

 هكانت الزين عبار ..التي تزين الطاوالت  هقيم بنظراتها فخامه املكان والزنيت

بماء ملون بالون الليلكي و تسبح فيها كورات من  همملؤ  هعن كاسات كرستالي

باللون االيلكي والابيض  هوفي اعلى الكاسات ورود طبيعي.. البلور الشفاف 

رير باللون الليلكي الطاوالت فرشت باللون الابيض ووفوقه قطعه من الح

وزينه .. والكراس ي غطت باللون الابيض وعليها قطعه من الحرير الليلكي ...

 هواخرى مملؤ .. هتحمل افخر انوع الشوكوالته السويسري هعلى شكل محار 

وزينت يالشموع البيضاء داخل كاسات باللون ..بالورد الليلكي املنثور عليها 

 .. الليلكي 
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ت جنب اخوها عدنان الي البس بشت بيج فوق وقف هاستعدت امال للزف

 الثوب 

اطير العقل مو ....اخوك  هايش رايك برز  : هعدنان بمرح بيفرفش امال املرتبك

 هههه ... 

 وياليت تتصل على منى ..  هتكفى عدون تراي مره متوتر  : امال بتوتر

 ويفتح الباب وندخل  هاقول اركدي شوي كلها كم دقيق : عدنان

وشغلت الشموع على ..الداخليه لالحتفاالت  هفي القاع هاءاغلقت الاض

رفعت الانظار كلها للممر ... حامله  هرومانسي هالطاوالت الي اعطت الجو ملس

والي له بابين واحد في بدايه اممر والثاني في نهايته  هالطويل في اعلى القاع

على  هيمن اعلى ومزين بالورود البيضاء واليلك هواملمر يشرف على القاع

 ..السور الخشبي الفخم 

 هاجني هفتح الباب الاول ودخلت امال وعدنان ماسك يدها على انغام اغني

 همن الكشاف مسلط هوعدنان ممسك بها والاضاء هومشت بخطوات راقي

الكل انبهر من جمال امال الرائع بالفستان الابيض الناعم الضيق .. علييها 

والصدر ... من اعلى وعاري الضهر  في اسفل الفستان توب هويتسع بنعوم

مشغول بكرستاالت فضيه المعه بهرت الحضور بمكياج الي يجمع درجات 

والبالشر الوردي والروج ..الشادو الليلكي والوردي بدرجات متفاوته .. الليلكي 

 هاملناكير بالرسومات البيضاء والليلكي...  هالليلكي وبلمعه الوردي الفضي
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املثبته اسفل الشعر  هبالكرستاالت الفضي هملشغولا هالطرح..  هالساحر 

وصلت لين نصف املمر في ..شانيون وتمتد اسفل الفستان  هاملرفوع باناق

 ... هتبتسم بنعوم هاعلى الدرج واتجهت للحضور وعيونها العسلي

وعيونه .. هالواثق هوفتح الباب الثاني ليتقدم عبد العزيز بخطواته املغرور 

 هبهرته لدرجه ان الابتسامه الواثق..اقف جنب عدنان مثبته باملالك الو 

ولفت .. ووقف جنبها.علت وجهه ووصل لين عند امال وعدنان ..  هاملغرور 

 ... هعليه باتسامه ناعم

تامر حسني بحلم ليه وخرج عدنان بعد ما سلم امال ..  هوشغلت املطربه اغني

 لعبد العزيز 

 الف مبروك اموله  : عبد العزيز

 .. هللا يبارك فيك  : مسامال به

بنات البسين عبايات  هانتبهوا لصوت اريام الي اسفل املمر ومعها مجموع

 ولفت نظر امال ثالث بنات بفستاين بدون عبايه 

  هخالوا نبي بوسه الحلى عروس.... واااااو بوسه  : اريام

وقرب من امال ورفع وجهها باطراف ( هاذا الكالم السنع ) عبد العزيز 

وبجرائته .. وانحنى يقبل جبينها وهي ترتجف من الخجل ....السمراء  هعاصاب
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تمايلوا بخطوات .. ورفع يدينها خلف عنقها .. ملها بين ذراعينه .. هاملعتاد

 .. ونظراتهم تتشابك .. مع املوسيقى الناعمه  هحامل هناعم هرشيق

 هرفمن البنات الي واقفين تحت الش..والتصفيق ..وسط صرخات الاعجاب 

 ... بعيون امال  هومنى دموعها تنزل وهي تشوف السعاد

 هبصراح.. وش هالزين ياعمري  : عبد العزيز انحنى على امال وهمس باذنها

 جمالك مسكت 

 عبد العزيز  : امال نزلت راسها بخجل وحمرت خدودها

 عيوووونه  : عبد العزيز الي ذايب منها

 وو .. ترى اتوتر  هال تخجلني زياد : امال بهمس

وصت اصوات الزغاريد التي علت .. هالاغني هعبد العزيز وامال وقفو مع نهاي

 هاملكان وبدت مقاطع من الاغاني تعزف وامال مشت الين اطراف سور الشرف

الورود وبدئت في رميها على البنات الي شالوا  همن مجموع هواخذت ورد.. 

ورمت .. هليلكي ها وردورمت عليه..شافت منى ..والزغاريد ..الجوا بالصراخ 

 .. والبنات يصرخوا وهم يحاولو يمسكوا الورده .. الريام وميهاف 

وبعدها نزلت بانغام كالسكيه من الدرج ويدها بيد عبد العزيز وعيونهم 

وجلسوا على الكوشه الي مغطيه بالون الليلكي واالابيض .. تبتسم من الفرح 

  همال على الكوشجلس عبد العزيز وا.. والورود والكرستاالت 
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... وبعدين دعت الحضور انهم يتفضلوا على العشاء ..املطربه غنت كم اغنيه 

 ..خرج اغلب الحضور وما بقى الا اهل ام فيصل 

الحمد هلل الي ..  هنزلت منها دمع هام فيصل وقفت تشوف ولدها ومن الفرح

 ....وتذكر هللا على ولدها ومرته ... هخلص ولدي من الامريكي

 اخيرا عبد العزيز املغرور تزوج  : من الحضور  هوحد

 ..مو منه من الي ما خذها ما شاء هللا عليها جمال  : هالثاني

 بحريم عيالها ..  هوهللا ان ام فيصل محظوظ : هالثالث

الي تغيرت بالفستان  هميهاف مشت على جنب وابتسمت وهي تشوف فايز 

 ميهاف حضنتها ....الوردي و الشعر الي طول الين كتوفها ومخصلته 

 وحشتيني .. ايشلونك يا ميهاف  : هفايز 

 والتغيير باين عليك .. انت تستاهلين كل خير .. وهللا انت اكثر  : ميهاف

لو جلست طول العمر اشكرك ما وفيت بحقك انت غيرتي حياتي  : هفايز 

 لالفضل 

 وما فيه شكر بين الاصدقاء .. الحمد هلل  : ميهاف

وتشوف بعيونها حب فيصل الي صار اكبر من ..كر ميهاف وهي تش همشت فايز 

 ..اول 
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عبد العزيز وامال جلسوا وجابت ام فيصل الطقم الاملاس لي بدء عبد العزيز 

وبعدين مشوا .. تصورهم  هواملصور .. يلبسه امال وانفاسه تتعلق فيها 

.. ي باللون اليلك هعلى جنب الي عليها تورتها باللون الالبيض ومزين هللطاول

 واكلته .. ومسك عبد العزيز يد امال وقطعوا من التورته واكلها

ويسلمون على .... مع اريام  هتفاجات امال من البنات الي طالعين على الكوش

عبد العزيز وهو يسلم  هوالي غاضها ضحك.. هعبد العزيز وهم بكامل الزين

ت عليحه ونزلت راسها بكره شديد لتصرفهم وسلم..حست باملغص .. عليهم 

من املطربه وسحبوا عبد  هوالي زاد غيضها ان البنات طلبوا اغني..بحدوء 

امال غلفها البرود النها لو انفعلت راح ..العزيز وامال ومسكوا يدينهم وبحريه 

 ..ورقصت بهدوء  هرسمت ابتسام..تخرب الدنيا 

 ..ما بقي الا اهل فيصل  هبعد ما فضت القاع

 ..عبد العزيز الف مبروك يا : فيصل هخال

 هللا يبارك فيك  : عبد العزيز وقف وسلم على راسها

الف  : امال وقفت باحترام وسلمت على راس الخاله الي عجبها تصرف امال

 ....مبروك يا بنتي 

 هللا يبارك فيك يا خاله  : امال

 انت والبنات .. تصوري معنا  : عبد العزيز
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ن عبد العزيز ويمين امال الي وقفت الخاله بينهم والبنات وقفوا على يمي

 .. هبتموت من جوا بس متماسك

 ..وجاتهم ام فيصل ...عبد العزيز وامال جلسوا يتكلمون 

 هللا يسعدكم ويوفقكم ..الف مبروك يا عيالي  : ام فيصل

 راحوا املعازيم .. هللا يخليك يا امي  : عبد العزيز بمكر

 ايه راحوا ما بقى غيرقليل  : ام فيصل

نزل عبد .. ما توقعها احد  هجريئ هد العزيز ووقفت معه امال وبحركوقف عب

ورمها على راسها وهي  هونزل شماغ.. العزيز بشته وحطه على اكتاف امال 

وهي علقت يدينها  هومش فيها بسرع..  هوانحى وحملها بين ذراعي.. متفاجها 

ان وسط صراخات البنات الي شالت املك هومش ى فيها بسرع.. خلف عنقه 

والقصر وطلع فيها على الجناح الخاص فيهم  هومش ى فيها عبر املمر بين القاع

عبد العزيز دار في امال في الصاله وهو يضحك ..اول ما دخلوا الجناح .. 

 بصوت عالي على صوت ترجيها 

 .. خالص ..عبد العزيز والي يعافيك وقف 

عبد العزيز انت  عيون  : عبد العزيز وقف ونزلها وشال البشت عنها والشماغ

 ..تدللي ... امري ...
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السمراء  هعبد العزيز مرر اصابع هامال نزلت راسها بخجل وخدوها محمر 

.. الي اشوفها بعيونك ..الخجل  هاممم تسحرني حمر  : ..على خدودها الورديه 

وهي تحس بانفاس عبد ... على كتفها العاري وارتجفت امال  هومرر اصابع

على كتفها وزاد  هحست بملمس قبالته الناعم.. ثر العزيز تقرب اكثر واك

 ارتجافها 

ضمي .. احتوي عبد العزيز ... احتويني ..ضميني يا امال  : عبد العزيز بهمس

 .. وهللا العظيم اني اموت بهواك .. احبك .. حبيبك 

 ..وانا بعد احبك : مدت يدينها بخجل وضمته لها

 وثابته ...  هوراغب...  هواثق..  همغرور ... نظروا ببعض نظرات 

 ..  همتسأل..  همتردد...  هخائف... بنظرات خجوله 

 هواغلق الباب خلف هومش ى للغرف....عبد العزيز تنحنى وحمل امال بين يدينه 

......................... 

 همشتاق...والشوق .. ميهاف رجعت لجناحها وهي قلبها يرجف من الخوف 

 .. رغم كل ش ي  ..تحبه ..تحبه ..  همشتاق..

عند الرجال وما شاف  هفيصل وصل بعد العشاء وعلى طول راح للقاع

 هفيه الدكتور على صحت. .. النه جلس يستنى اخر تحليل والي طمنه .. ميهاف 

 .. هعليه اولها سالمته وزواج اخو  هكبير  هالفرح..وانه سليم 
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الي  همن الريحانسحر .. تدور عليها  هوعيونه العسلي همش ى بخطواته الواثق

في  هواقف وشافها واقف.. الخافته  هالاضاء... استقبلته من الزيوت العطريه 

 نصف الصاله

ومشت ..يدينه  هفتح بحركته املعتاد...وزي كل لقاء بينهم العيون تتكلم بس 

دفنت نفسها في ..الحضانه الي اشتاقت لها بالرغم من كل ش ي  همسحور 

 ..معقوله انه تزوج .. عود الي شل تفكيرها وهي تستنشق دهن ال....احضانه 

كل ش ي فيها ..ودفن وجهه في شعرها الحريري ..بين يدينه  هفيصل ملها بقو 

 ... احبها .. احبها .. كلها .. ساحر 

 ..روح روحي ... وحشتني  : فيصل بصوت هامس ساحر

.. الحمد هلل على سالمتك .. احبك  : ضيعت فيصل وارتجف منها هميهاف ببح

 ..رجعت من جديد ..قلب ميهاف 

ما ..من اربع سنوات .. هاذي غير كل مره  هالسفر  : فيصل بصوت هامس

 فرحان .. عمري سافرت ورجعت 

تتنازل . همستعد.. ميهاف بكت وهي تتخيل انه يتكلم عن وحده اسمها دعاء 

وبكت ووجها في .. مدت يدينها خلف عنقه .. هو بس ..له .. عن سعادتها له 

 .. هعنق
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وتمايل معها ... طول وهو حاظنها ... فيصل مستغرب من تصرفها الغريب 

.. انت حلمي .. احبك ... احبك ميهاف  : وهو يهمس باذنها..  هخفيف هبحرك

.. سحرتيني ..من اول ما وقعت عيني عليك .. حلمي الي حلمته من اربع سنين 

 ... فيك .. علقتيني ...كل ش ي فيك ..سحرني 

خليني اسرح .. خليني اشوف عيونك الخضراء  : اصابعه وجههها رفع باطراف

 هخليني اشوف ابتسامتك الحلو ... خليني اتأمل جمالك الاخضر .. في جمالها 

 ...وما ابي اشوف الدموع ..ابتسمي 

 ابتسمت ميهاف وبان الفص الاملاس على اسنانها 

 تسلملي الابتسامه ... ياعلني فدى املبسم الفتان  : فيصل

لي  هوانت نعم..الجمال نعمه  : فيصل دور ميهاف وهو يتأمل فستانها الاسود

 ...وش هالزين ياقلبي ..

 فيصل سحب ميهاف وجلس على الكنب وجلس ميهاف معه وبدء الكالم 

ما ادري ايش .. اثرت فيني  هوودعتيني باغني... شفتك فيها  هاخر مر  : فيصل

 الي فيك 

 ..اعني اني سمعتك تتكلم مع واحد .. فيصل مين دعاء  : ميهاف بحزن 

انا نسيت اخبرك ..الزم تباركيلها ..دعاء  : فيصل فهم حزنها ومد يده سكتها

 عنها 
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  هميهاف مصدوم

وهللا ان ..الحمد هلل ان هللا وفقني وقدرت اقنع عم دعاء بالزواج  : فيصل

 ..فهد يستاهل كل خير 

 ..فهد ايش الي دخل  : وفاتحه عيونها هميهاف مصدوم

الي اعطيته  هوتصوري انه قطع الاجاز .. فهد تزوج دعاء قبل اسبوع  : فيصل

 ههه ... ورجع امس للعمل .. 

 فهد تزوج دعاء  : ميهاف

انا كنت حريص اني ازوج فهد قبل ما اروح الملاني اسوي التحاليل  : فيصل

 ....والحمد هلل طلعت سليم .. هالاخير 

..  هى فيصل وهي تصرخ وتضمه لها بقو رمت نفسها عل هميهاف من الفرح

 .. هوضحكوا الاثنين على الطيح... وطاحوا الاثنين من الكنبه 

وراسها على ... وهو يمسح على شعرها الحريري الاشقر  هفيصل نظر لها نظر 

الارض ويده تحت راسها فيصل على جنبها وانفاسه تلفح وجهها انحنى وقبل 

ايش .. تماسك يا فيصل ..) تجاهها  هتأأججامل هوسيطر على مشاعر ... جبينها 

 ( اصبر شوي ..الي جاك 
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ورفع ..حقتي في املحيط الهادي  هللجزير  هانا بروح بكر  : ..وقف ووقفها معه 

على  هكامير ... فيها....واتمنى انك تشرفيني .. واحد ...يدها وقبل اصابعها واحد 

 ..جزيرتي 

 ... ( ذوقه ...كالمه .. خالب ..ن فات...ساحر .. مميز ) ميهاف سحرها فيصل 

... انا ملك لك ... يا فيصل ... وين ما تبي وديني  : هفيه بثق هميهاف نظر 

ما تبي ش ي يخر ب عليها ... بس الظروف ( لك وحدك ) وسكتت جات بتقول 

 ... هالفرح

عالم فيصل .. والاحالم ...  هسوف ننطلق لعالم الرومانسي.. هاربطوا الاحزم) 

 ( ملك لبطلنا الغالي فييصل واميرته ميهاف  هفي جزير ..  وميهاف

تشع  هانحنى يربط حزام الامان مليهاف وربط حزام الامان له وعيونه العسلي

 ميهاف عدلت الحجاب عليها ..جنبه ومعه ..ان حبيبته واميرته ..  هبالسعاد

 ياربي ما يحرمني منك .. تسلم يدينك يا قلبي  : هميهاف ببح

 ..يا اميرتي الجميله .. هللا يسلمك يا عمري انت  : يدها فيصل مسك

في املكان املخصص لهبوط الطائرات في مكان مرتفع من  ههبطت الطائر 

 وفتح السلم ونزل فيصل وميهاف مع بعض ..  هالجزير 

شاهدت القصر الذي ...  هالخضر  هالشديد هاملكان مرتفع ويشرف على الجزير 

التنظيم الراقي ...  هومساحاته واسع.. يض باللون الاب هيتوسط الجزير 
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وفتحت يدينها تستنشق  هللطرقات وقفت جنب السور املرتفع تشاهد الجزير 

 ...هواء البحر العليل 

 ...يا اميرتها ..  هشرفتي جزيرتي املتواضع : فيصل وقف خلفها

وهي تعارض فيصل الي شال الايشارب الي عليها ليتطاير شعرها  هميهاف ببح

 يري الاشقر مع الهواء الحر 

يا عمري كل الي يشتغلون  : .فيصل بحبور ويدينه تحوط خصرها من الخلف 

تاخذ راحتها ..علشان اميرتي ..  هحتى السواق حطيت بداله سائق.. هنا نساء 

.. 

 ... هوانا خايف..فوفو انت تدلعني كثير  : ميهاف بخجل

على  هومستكثر ..كثير ..اخطيت عليك .. ليش تقولين كذا  : فيصل يقاطعها

 ..نفسك شويه دلع 

تنادي  هكل نبض.. تسمعين نبضات قلبي  : لفها له وحط يدها على قلبه

 ..اسمك 

لو عرف حقيقتها .. من ردت فعل فيصل  هميهاف نزلت دمعه منها النها خايف

.. 

 ....وعدتني انك ما راح  هفيصل انت مر  : ميهاف
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وانا ..انت ميهاف اميرتي .. ي ماض ي املاض  : تشع من عيونه هسكتها والثق

 ...فيصل حبيبك 

انت اكيد تعبانه من السفر خلينا نرتاح في الكوخ الي هنا وفي الليل  : وكمل

بعد ما نزلوا من املرتفع  هنروح للقصر دخلت الكوخ الي في اول الجزير 

 هاستقبال في باللون البني الفخم وغرف هودخلت الكوخ املكون من جلس...

ونامت ..دخلت ولبست بيجامه حرير من شانتيل ..ومطبخ صغير  هانبينوم ج

بهدوء وفيصل جلس يسوي له اشغال ودخل لقيها نايمه قبل جبينها واخذ له 

 ..شور سريع ونام من التعب 

وشافت نفسها لوحدها خافت وقامت تدور ..تمللت وهي تتقلب في الفراش 

 فيصل وما لقته 

 ميهاف  همرحبا سيد : هلغرفالي شافتها فتحت ا هاملرافق

 فين السيد فيصل .. مرحبا  : ميهاف شافت املرافقه

اذا احتجت أي ..واخبرني ان اساعدك ..السيد فيصل ذهب للقصر  هاملرافق

  همساعد

  هواشرت على ثالث شغاالت الي دخلوا ومعهم صناديق مغلف
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 وهاذي هواشرت للمرض.. هذي الاشياء من السيد فيصل  : هاملرافق

.. باملناكير والبدي كير  هوالثانيه متخصص.. في عمل املساج  همتخصص

 بامليك اب  هوالربع.. في الشعر  همتخصص هوالثالث

ميهاف فتحت الصناديق وابتسمت وهي تطلع فستان من الحرير الاحمر توب 

بقطعه مشغوله باللون الحمر والفض ي الخفيف قصير  هوعاري الظهر الخر 

وعليه قطعه من الحرير الناعم تلتف من اسفل الضهر ..الين نصف الفخذ 

جمال القطعه املشغوله  هجانبي هوتلتقي في املنتصف من الامام لتظهر بفتح

  هكل ما تحركت ميهاف بخف

والبدي كير واملناكير الي عملت لها روسومات باللون  هسلمت نفسها للعناي

 هوطلبت من خبير ..الاحمر والابيض ولصقت كرستاالت على الظفر الاخير 

 هعن فراشات صغير  هامليك اب ترسم لها تاتو على ساقها فوق الكعب عبار 

ورسمت على كتفها من ...اكبر من الي تحتها بشوي  هوفوقها ثنتين كل وحد

وارتدت الفستان ووقفت قدام ... واسفل خصرها من الخلف ....الخلف 

للون الاحمر ودمجته املرايه تعدل امليك اب استخدمت شادو من فور ايفر با

باللون الاسود والزهري الفاتح ورسمت تحت عينها باللون الاخضر الي بين 

من جد ) هوضعت بالشر وخمري من قيرالن بلمعه خفيف..لون عيونها الاخضر 

ومسحت عليه بقلوس احمر ..ولونت شفتيها باللون الاحمر الصريح ( ختييير 

استخدمت املسكارا ( ... اللون  همن جد روع) فضيه  همن ديور بلمعه خفيف

من  هالساحر  هالفضي هوختمت باللمع( بعد  هروع) السودا من النكوم 

https://jadidpdf.com



 
992 

ولبست الصندل العالي ..على وجهها وعنقها واكتافها (بعد تجنن)فرساتش ي 

 ..من قوتش ى 

وتعطرت بكوكتيل من ... ووضعت الوشاح من الريش الاسود على اكتافها 

( مجربه )كل شوي بعبير مختلف  هتميز بريحه خطير العطور الي معها علشان ت

 وخرجت وهي تالحظ نظرات املرافقات الي اعجبوا فيها

الي تستناها في الخارج ( هديت عبد العزيز فديته ) ركبت السيار املايباخ 

وقلب .... عشر دقائق  هومشت السائقه فيها للقصر استغرقت املساف.....

عند مدخل القصر الداخلي  هوقفت السيار .. ..ميهاف يرتجف من الي ينتظرها 

 ... هوفتحت الباب املرافق

ووضعت رجلها على السجاد الاحمر الي  هساحره انيق هنزلت ميهاف بطريق

بالرجل الواقف في ..وتعلقت نظراتها ... نظرت امامها ... فرشه لها فيصل 

ميهاف ارتجف لها قلب ...  همميز  هنهايه السجاد ونزل يمش ي بخطوات واثق

 ...وصل عندها ومسك يدها ..

 .. يالغاليه ..نورتي جزيرتي وقصري .. اميرتي  : فيصل وعيونه تمسح جمالها

وقفت على اطراف اصابع رجليها واستندت على يدينه  هميهاف بحركه خفيف

 ...وقبلت راسه 

 عمري ..يا ... احبك  : هودوخته ريحتها العطر .فيصل بحبور 
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 وانا بعد اموت في هواك  : زلزلت كيان فيصل هكوضح هميهاف ببحه خطير 

الي تعزف  هورفعت نظرها للمراء هتفاجأت ميهاف من صوت املوسيقى الراقي

سو رومانتك ..خافته  هاعشق هاملعزوفه مع اضاء)  fur Eliseبتهوفن  همعزوف

على البايانو مشت مع فيصل ويدها بيده الين ما طلعوا الدرج ودخلوا ( 

تدرجات الالوان ..اذهل ميهاف من االتصميم الداخلي الراقي الي ..القصر 

كبيره وواسعه وفيهااطقم جلوس  هالتحتي هالقاع..والاورانج والاصفر  هالبني

 ورفعت نظرها للسقف الي مزين بالرسومات عن البحر ضحكت ...  همختلف

 ههههه ياي بحر في اعلى السقف روعه فوفو  : ميهاف

وشعرها  هالداخلي هبين يدينه ودار فيها في القاع فيصل ابتسم لها وشالها

 .. الحريري يلتف حوالينها 

 ...نزلني ... هههه نزلني فوفو  : ميهاف

الي .. فيصل نزلها وهو يضحك عليها ومشت معه وهو يفرجها على القصر 

 عجبها حيل 

 ...الطعام  هتعالي ننزل نتعش ى تحت في غرف : فيصل مسك يد ميهاف

 تيب يا قلبي   :هميهاف ببح

 هطويل مستطيل هالطعام والي مكونه من طاول هودخلوا غرف هنزلوا في القاع

والي كان  هوالي اذهل ميهاف الجدار الامامي للغرف..  هالشكل بكراس ي كثير 
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ميهاف ..مثبته من الخلف  همنظر رائع للبحر باضائ هعن زجاج وخلف هعبار 

مشت الين الجدار ووقفت تتأمل  انبهرت بجمال املنظر والاسماك التي تسبح

 الاسماك 

 وااااو فوفو منظر وال اروع  : ميهاف

وفي الصباح احلى .. عجبك منظر البحر  : فيصل وقف خلفها ويده عليها

 واحلى 

وسحب لها الكرس ي وجلست ومسك املنديل وفرده علو  هسحب ميهاف للطاول

 ابتسمت له ميهاف ..رجليها 

جلسوا فيصل .. وبعد العشاء ..الطعام لهم  وقدم السيرفس هوجلس باناق

ووقف قدام  هوشغل فيصل موسيقى ناعم هالداخلي هوميهاف في القاع

ميهاف كانت يدينها على ..ميهاف ومسك يدها ووقفها وبدء يرقص معها سلو 

الصمت يسود املكان غيرمن ...عنق فيصل وفيصل محوط خصر ميهاف 

وتغيرت .. هوسيقى ملوسيقى سريعشوي تتغير امل.. هصوت خطواتهم الخفيف

 معه رقص ميهاف وفيصل

وهي تضحك من حركات فيصل (  هاحب هالرقص)الي صار يرقص معها فالس 

ورقص رقص الصالونات مع  همر  هوبعدها اشتغلت موسيقى سريع.. هالسريع

 ..فيصل الي كان رفيق جيد في الرقص 
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نزلها ويده تحت فيل الي رفع ميهاف لفوق و  هتوقفت املوسيقى ومع حرك

... تشابكت النظرات ..خصرها ورجع ظهرها لوراء وهو منحني فوقها 

 ..والانفاس

 ...  هالحلو  هشكرا على هالرقص : فيصل

 ..وانت بعد شكرا على كل الي قدمته لي  : تذوب هميههاف ببح

فيصل وقف ميهاف ونظر فيها وهو يمسح على شعرها ووجهها وتمتد ملساته 

ارتجفت ميهاف من ملست فيصل الي استقرت على قلبها ..ي على كتفها العر 

 ..على خدها  هوانفاسه العطر .. ونزل ملستواها ..

 فيصل وهو دايخ من قرب ميهاف وما عاد قادر يسيطر على نفسه او يقاوم 

 ..ميهاف ايش رايك نطلع ننام ...انا ..ميهاف  : فيصل رفع وجههها باصابعه

فيصل فاهمها غلط ..ما تدري ايش تسوي .. ف من الخو  هميهاف ارتجفت بقو 

واملشكله لو سئلها هي ما راح تقدر تتكلم عن . ..وهي ما تدري كيف توضح له ..

 سربنت عمها ابدا 

وانا باطمئن على القصر واطلع .. انت اطلعي قبلي  : هفيصل حب يعطيها فرص

.. 

للسرير ونظرت بخوف  هالكبير  هودخلت الغرف.. همشت ميهاف بخوات ثقيل

ارتبكت .. ستائر من الشيفون البيج الفخم  هالكبير الواسع والي تتدلى من اعال 
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على السريركان مكون من  هوعيونها تشوف القميص الابيض امللقى بعناي

تبديل املالبس بعد ماازالت املكياج  هقطعتين مسكته بخوف وراحت لغرف

ولبست .رها وحطت قلوس وردي ناعم واتعطرت من عطو .. وصلت ركعتين 

الروب الي يوصل لتحت  هبشوي وفوق هالقميص الابيض القصير لفوق الركب

واستغربت وهي تشوف .. هبشوي ولبست صندل ناعم ومشت للغرف هالركب

باللون البيج  هولبس بيجامه فخم هفيصل يصلي ركعتين بعد ما بدل مالبس

 .. هالساد

 ..ميهاف صلي ركعتين  : فيصل

 و..و..انا صليت قبل ..لت نظرها ميهاف بهدوء وخجل نز 

انا ....ميهاف  : وثبت عيونه بعيونها وبصدق هتقدم منها فيصل بخوات واثق

 ..وان شاء هللا يقدرني واقدر اسعدك .. واغليك ...واعزك ..احبك 

 ..انا ...فيصل انا  : ميهاف بارتباك وتوتر شديد

 وراضيه ... فهمه مت...  هواعد.. هصادق...  هوراغب.. هنظرات فيصل واثق

...  همفسر .. همتوتر .. همتردد.. هاما ميهاف نظراتها اتي ارتفعت له كانت مرتبك

 باحثه عن الامان 

وبدئت قبالته تغرق ... هفيصل ازال الروب عن ميهاف ورفع وجههها باصابع

 وجهها الخائف 
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 ..فيصل انا  : ميهاف

 نه توعدها بالكثيرفيصل انحنى على ميهاف وحملها على السريرمددها وعيو 

 هوالرحم هاملود هعالم يسود هحلق الاثنان في عالم من الانسجام والرومانسي

 هبالرغم من خبر .... هعالم يدخل به الاثنان وكل منهما خائف من التجرب... 

الى  هالخبر  هبطل قصتنا فيصل الا انه اترتبك وتوتر وهو يقود ميهاف عديم

عوالم يحلق بها فيصل مع ميهاف .. سيس انسجام املشاعر والاحا.. عامله 

 ...والايثار الصادق ..معنى الحب الحقيقي ..في حياتهما هليختبراها الول مر 

ولكنه وعدها ... اردا ان يتكلم ... اراد ان يحدثها ...تنهد بصمت والتفت اليها 

 ...متهمه لبرائتها  هاو نظر  هجارح هوهو يتذكر كل كلم هخنقته العبر ... من قبل 

 مسح على كتفها العاري 

 ميهاف  : فيصل بهمس

واستمع بصمت لذيذ لصوت ... قرب منها اكثر ..... ولكن ميهاف لم ترد عليه 

 تنفسها الرتيب 

ولم ..كنت الاول في حياتك ... لالسف حتى بهاذي غلبتيني يا ميهاف ) فيصل 

 ( هولكن الاكيد انك الاخير .. تكوني الاولى في حياتي 

اخذ له شور سريع وتوضا وصل ركعتين شكر .. هو مو قادر ينام قام فيصل و 

 .. هبكل هالصفات الجميل ههلل تعالى الي رزقه وحد
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..  هتمللت في السرير وهي تتقلب وتغطي وجهها من النور الي تسلل من النافذ

حست بمغص شديد ... امس  هوتذكرت احداث ليل..ابعدت اللحاف شوي 

...  هتذكرت ملسات فيصل وهمساته الناعم...  وخوف وارتجفت من الحياء..

سحبت اللحاف على وجهها وهي تتذكر كيف امس طلب منها انها تناديه 

 هحتى انه علمها كيف تقولها باللغ...بحبيبي بجميع اللغات الي تعرفها 

  هالاملاني

حمراء صغيرها ومعها  هوشافت ورد.. هنظرت للجهه الي جنبها ولقتها فارغ

الحمراء وقرات الكرت انت الجمال والحب  همسكت الورد هصغير  هبطاق

 {أحبك من كل قلبي}امللتهب 

الصفراء ومسكت تقراء الكرت أنت شمس في حياتي لن تكوني  هنظرت للورد

 الحد من بعدي 

 أنا معجب بك}الورديه وقرات الكرت انت الرقه وإلافتتان  همسكت الورد

 الورود هرقتك تفوق رق}عر انت رهافتاملشا)هالاورنجي همسكت الورد

وقرئتها أنا أؤمن بعفتك وطهارتكأنت هديه من : البيضاء همسكت الورد

 السماء

في كل ش ي راقي ..احبه ..نزلت الدموع من غير شعور منها ما تدري ايش تقول 

وهللا يافيصل اعرف انك زيي نفسك تتكلم بس اعرف انك راح تحترم الوعد ..

.. 
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سريع وارتدت فستان من ديور ابيض عالقي دخلت الحمام واخذت شور 

حطت . هلبست معه صندل وردي بربطات عالي..؟ هوقصير الين فوق الركب

 هوتركت الحري.. تعطرت ..كحلت عينها باللون الاخضر ... قلوس وردي 

من القش باللون الابيض والوردي وخرجت تبحث عن  هلشعرها ولبست قبع

 فيصل 

ميهاف السيد فيصل في انتظارك عند املسبح  هسيد : التي في الخارج هاملرافق

 الخاردجي 

مشت ميهاف عبر املمر املمتد في عرض البحر وفي نهايته يوجد مسبح صغير 

  هنظرت لفيصل الي جالس على الكرس ي واملظله فوق... دائري 

 صباح الخير حبيبي  : هميهاف بحياء وبح

 هعلشان يشيل نظر  فيصل رفع عيونه لها وهو يوقف واستطاع انه يرمش

وميهاف دفنت نفسها في حضنه  هالتسأل من عيونه فتح ذراعينه كالعاد

 الدافي 

 ...بالعالم كله  هيا احلى امير ..والغال ..صباح الحلى  : فيصل بحبور 

 وهللا اني اموت في هواك يا عمري  : هميهاف بدلع رباني وببح

وهو  هها بين ذراعيفيصل ما اتنظر ميهاف تكمل كالمها النه انحنى وحمل

 يتوجه فيها للقصر
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 اشهر  هبعد مرور عد

وفيصل لقى الاجابه على السؤال الي ..  هكبير  هفيصل وميهاف عايشين بسعاد

بس كان يبي ..ميهاف الي تاكد منها وانه الاول في حياتها  هيدور في باله عن برائ

الي  هل املكاملمن خال... قبل اربع سنوات  هيعرف ايش الي خلى ميهاف تجي للفل

سمعها بينها وبين ابرار يوم اتصلت تبارك لها باملولود الجديد النها مع فيصل 

 وما قدرت تشوفها  هفي الجزير 

 السبيكر  هميهاف تكلم بالجوال وهي تحسب فيصل طلع ومشغل

وان شاء ..الي اعطاكي يخليلك .. هاشلونك ابرار الحمد هلل على السالم : ميهاف

 يس هللا تشوفيه عر 

هللا يبارك فيكي ياعمري وهللا ياميهاف انه معروفك لي قبل اربع  : ابرار بصدق

 ..سنوات يوم انقذتيني من مازن 

اخلي ..ومرت اخوي ومستحيل كنت .. هابرار انت اختي الكبير  : ميهاف بصدق

والحمد هلل كل ش ي .. باختياري الفيال وانا رحت .. زواجك ما يتم انت وصالح 

 انتهي 

 هوهو يسمع الكالم جلس مبهوت على الكرس ي في غرفت همن الصدمفيصل 

 وكبرت في عينه اكثر واكثر ..وانصدم من ميهاف الي بانت برئتها له ..التبديل 
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ال تخلو من غرور عبد العزيز الي  هعبد العزيز وامال عايشين بسعاد

الي  استطاعت امال انها تروضه وما نست له موقفه ملى ما قال لها ان البنات

  هرقصوا معهم بزواجهم يصير اخوهم بالرضاع

منى وبدر بدر خطب منى بعد زواج امال بشهر وتزوجوا بعد شهرين وعايشين 

  هبسعاد

 بعد ما استقر عيالها عندها ..بال  هبراح هبعيالها وحاس هام فيصل سعيد

 مريم واريام سافروا للندن علشان اريام تكمل دراستها هناك 

 اخوانها  هو فهد يساعد دعاء في تربي.. نين بمولدهم خالد فهد ودعاء فرحا

مع الخال  هالداء العمر  هميهاف اعتنقوا الدين الاسالمي وزارو مك هجد وجد

 ريبري وجاك 

 تمت بحمد هللا
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